
INFORMAÇÕES: INSCRIÇÕES

KCEP- BR 101 – Norte – Km 15 – Paulista – PE. Pelo site DOG SHOW - www. dogshow.com.br

Fones: 081-3433.1638 ou 3438.5015. Inscrições até o dia 20 de Novembro de 2013.

De Segunda à sexta-feira das 08h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00 

Superintendência Geral: Marco Motta.

Obs. 1 - Só serão aceitas inscrições pelo site www. 

Árbitro reserva: Luiz Alexandre Almeida.

KENNEL CLUB DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Homologação: PEA/2E-15155

O KENNEL CLUB DO ESTADO DE PERNAMBUCO CONVIDA PARA 01 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DA RAÇA 
ROTTWEILER

Inscrições até 20/11/2013

Só Especializadas (valor por exposição): R$ 60,00 p/cão

Início as 09:00 hs

Árbitro: Edgar Hellmann

Sábado dia 23 de Novembro de 2013.

(mesmo proprietário)

Informações sobre propaganda no catálogo através do telefone: 81-3433-1638/34385015 

Obs: Será aplicado o Regulamento de Exposição em vigor da CBKC. (Por favor, leiam o regulamento).

Sábado de 09h00 as 12h00.

E-mail – secretaria@kcep.com.br

Enviar depósito bancário

BRADESCO – 237

AGENCIA – 1058-8

Conta – 1115-0

CNPJ – 11.024.437/0001-81    HOSPEDAGEM

(necessário confirmar inscrição) www.kcep.com.br
(clicando no link HOSPEDAGEM)

Obs. 1 - Só serão aceitas inscrições pelo site www. 
dogshow.com.br, portanto os números de telefone acima são 

exclusivamente para tirar dúvidas;

2 – Reserva de box só serão confirmadas mediante depósito 
antecipado;

3 - Não serão aceitas inscrições, sob-hipótese alguma, com 
depósito em caixa eletrônico.

1-Teremos horário de entrada em pista, porém a Superintendência poderá modificá-lo, sem prévia comunicação, para um melhor 
andamento das exposições;

PARQUE CINÓFILO SÍLVIO AZEVEDO

7- Médico Veterinário Responsável: Dr. João Emílio Cruz - CRMV PE 0456.

É obrigatória a apresentação do Comprovante de vacinação antirrábica, em dia, na retirada do catálogo.

PAULISTA - PE

LOCAL

OBSERVAÇÕES

2-Só será aceito o comprovante via e-mail com o nome do cão e do proprietário no documento;

3-A ausência do cão inscrito, mesmo que por impedimento, não isenta o proprietário do pagamento da taxa de inscrição; 

4- Será exigido em pista, aos apresentadores, o crachá com a numeração do animal a ser julgado. 

5-Propaganda no local do evento: Aplicar-se-á a Resolução 143 da CBKC;

6-O Kennel não se responsabiliza por dados incorretos nas inscrições. Favor enviar cópia do pedigree e títulos.


