Kraków, 25.09.2012
Informacja prasowa
Yorkomania w Krakowie
Na

pierwszy

W rzeczywistości

rzut

oka

jednak

sprawiają
mimo

wrażenie

swoich

małych

cichych

i

rozmiarów

spokojnych.
mają

wielki

temperament i lwie serce. Tak w skrócie można opisać Yorkshire Terriery , które
w najbliższą niedzielę 29 września 2013 r., w godzinach 12.00 – 18.00
zagoszczą w Galerii Krakowskiej. W trakcie wydarzenia odbędzie się także akcja
promująca adopcję zwierząt, współorganizowana z Krakowskim Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami.
Nie od dziś wiadomo, że najlepszym przyjacielem
człowieka

jest

pies.

Rasą,

która

pod

wieloma

względami najbardziej odpowiada wielu właścicielom
jest Yorkshire Terrier. To nie tylko uroczy i oddany
towarzysz,

ale

także

wymagający

odpowiedniej

pielęgnacji piesek. Jego niewielki wzrost sprawia, że
można go ze sobą zabrać praktycznie wszędzie. Wbrew
ogólnie

panującym

poglądom,

nie

jest

to

pies

z kokardką, który wyleguje się na kanapie. Yorki to
typowe

terriery

–

dziarskie,

zuchwałe,

które

niejednokrotnie potrafią zaskoczyć swoich właścicieli.
Z myślą o miłośnikach tej rasy, Galeria Krakowska
przygotowała wyjątkową wystawę poświęconą Yorkom, którą będzie można zobaczyć już
w najbliższą niedzielę (29.09.2013 r.), w godzinach 12.00-18.00. Podczas wydarzenia
klienci Galerii będą mogli wybrać Mistera oraz Miss Yorków, czyli najpiękniejszego,
najmodniejszego oraz najmądrzejszego psa tej rasy. Dla wszystkich osób biorących
udział w konkursie czekać będą upominki w postaci karmy, a na zwycięzców atrakcyjne
nagrody, puchary i medale.
Właściciele Yorków będą mogli skorzystać z porad specjalistów z zakresu pielęgnacji,
tresury, wychowania i zdrowia psów, a także odwiedzić stanowiska z kosmetykami,
ubraniami, akcesoriami przeznaczonymi dla swoich pupili. Dodatkowo na pierwsze

pięćdziesiąt psów czeka bezpłatne czipowanie. Nie zabraknie także atrakcji w postaci
quizu dotyczącego Yorków, a także konkursów dotyczących znajomości psich ras.
Wystawa Yorków to także okazja, by pomóc bezdomnym zwierzętom. We współpracy
z Krakowskim

Towarzystwem

Opieki

nad

Zwierzętami

–

organizacją

pomagającą

zwierzętom zostanie przeprowadzona akcja adopcji bezdomnych psiaków.
Podczas wydarzenia będzie można również uzyskać poradę trenerów ze szkółki dla psów
Qumam, a także zapoznać się z asortymentem sklepów Crazy World Pets, czy
krakowskiej firmy Krakvet, która ufunduje nagrody dla laureatów konkursów i dodatkowo
przekaże karmę na rzecz zwierząt z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Więcej informacji udziela:
Ryszard Wysokiński: Dyrektor Centrum Galerii Krakowskiej, ECE Projektmanagement
Polska, tel.: +48 12 428 99 00, e-mail: ryszard.wysokinski@ece.com.

