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Ο Όμιλοσ Σνάουτςερ Ελλάδοσ διοργανώνει ςεμινάριο κομμωτικισ Σνάουτςερ. 

Schnauzer Grooming με τθν Ελζνθ Μίντηθ 

Κυριακι 30 Απριλίου 2017 / Ακινα - Αχαρναί / Σποράδων 3, Αχαρναί / 10:00 π.μ. 

Το ςεμινάριο απευθφνεται ςε groomers, εκτροφείσ αλλά και ςε λάτρεισ τησ φυλήσ! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

09:00 Ώρα προςζλευςθσ, Εγγραφζσ – Καφζσ φίλτρου, βουτιματα.  
10:00 Καλωςόριςμα και παρουςίαςθ τθσ κασ Ελζνθσ Μίντηθ από τον Πρόεδρο 

του Ομίλου Σνάουτςερ Ελλάδοσ κ. Άγγελο Καραγεώργο. 
10:05 Καλωςόριςμα και χαιρετιςμόσ από τον χορθγό τθσ εκδιλωςθσ Real Pet 

10:15 Εκκεςιακό Trimming ςε ςκφλο που ζχει γίνει stripping 

12:30 Διάλειμμα - Καφές φίλτρου, βουτήματα. 
13:00 Εκκεςιακό Ψαλίδιςμα και χριςθ προϊόντων  

14:30 Η Ελζνθ απαντά ςε ερωτιςεισ και απορίεσ 

15:30 Διορκώςεισ κ ςυμβουλζσ πάνω ςτο ςκφλο ςασ. (πάνω ςτα ςκυλιά που κα 
δθλωκοφν και μόνο*) 

17:00 Πζρασ εκδιλωςθσ και απονομι Πιςτοποιθτικοφ Παρακολοφκθςθσ  

*προςοχι: 

 όποιοσ επικυμεί μπορεί να φζρει το Σνάουτςερ του (μόνο Σνάουτςερ) και να λυκοφν οι απορίεσ ςασ για τον 
καλλωπιςμό του, πάνω ςτο ςκφλο ςασ. Πρζπει να ζχετε δθλώςει ςτθν «φόρμα ςυμμετοχισ» το όνομα του 
ςκφλου και το μζγεκοσ του. 

 Ο ιδιοκτιτθσ του ςκφλου κα πρζπει να ζχει μαηί του, το βιβλιάριο υγείασ και να είναι ενθμερωμζνο ςτα 
εμβόλια του. 

 Ο ςκφλοσ κα πρζπει να είναι πλυμζνοσ και χτενιςμζνοσ, μπορεί να είναι αγκρουμάριςτοσ ι και  
γκρουμαριςμζνοσ (κα γίνει επίδειξθ πώσ μποροφν να διορκωκοφν ςυγκεκριμζνα ςθμεία). Να δθλώςει 
υπεφκυνα ότι είναι ιδιοκτιτθσ ι μια διλωςθ επικυρωμζνθ πωσ ο ιδιοκτιτθσ του ςκφλου, ςασ επιτρζπει τθν 
ςυμμετοχι του ςτο ςεμινάριο. 

 Ο ςκφλοσ κατά τθν διάρκεια του ςεμιναρίου κα πρζπει να βρίςκεται αςφαλιςμζνοσ μζςα ςτο crate του. 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 Η εγγραφι κεωρείται ολοκλθρωμζνθ από τθ ςτιγμι που ζχει εξοφλθκεί ολόκλθρο το ποςό. 

 Κόςτοσ ςυμμετοχισ 25€ ζωσ 27/04/2017, 30€ μετά τισ 27/04/2017 

 Τρόποι πλθρωμισ: Κατάκεςθ ςτθν τράπεηα Πειραιώσ 

 IBAN: GR6901716420006642110392129/AngelosKarageorgos (επιβαρφνεςτε με οποιαδιποτε προμικεια 
τραπεηών) 

 Μετά τισ 27/04/2017 θ πλθρωμι γίνεται μετρθτοίσ τθν θμζρα του ςεμιναρίου και το κόςτοσ είναι 30€ 

 Δεν γίνονται δεκτζσ πιςτωτικζσ κάρτεσ. 

 Οι αποδείξεισ κα παραλθφκοφν μετά το πζρασ του Σεμιναρίου. 

 ε περίπτωςθ ακυρώςεωσ τα χριματα δεν επιςτρζφονται. 

 Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ του προγράμματοσ άνευ προειδοποιιςεωσ. 

 Ο διοργανωτισ ζχει το αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ των εικόνων (φωτογραφίεσ και βίντεο) και 
δεδομζνων για ςκοποφσ προώκθςθσ. 


