KENNEL CLUB DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Homologação: PEA/3P-20426 À 20428/19.
NÚCLEO Garanhuns
O Kennel Club do Estado de Pernambuco convida para 03 Exposições Panamericanas.
PROGRAMAÇÃO

INVESTIMENTO
Cães do mesmo proprietário "Comprovadamente"

Sábado – dia 31 de Agosto de 2019

Lembrem de cadastrar o cão em sua propriedade

Inicio 15:00h

Gerais:

R$ 130,00 p/ cão

De 03 cães em diante R$ 100,00 por cão
257ª Exposição Panamericana
Árbitro: Antônio Cesár Dantas de Oliveira - BA

Valor por Pista
R$ 50,00 (por cão)

258ª Exposição Panamericana
Árbitro: Carlos Charalambe Panagiotidis - DF

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

259ª Exposição Panamericana
Árbitro: Ricardo Arthur Bentes Lima - PA

LOCAL
Quadra Poliesportiva do Campus da UFRPE - UAG

Obs: Julgamento do Júnior Handling.

Av. Bom Pastor, s/n - após a ETE - Garanhuns – PE.

Superintendência Geral: Marco Motta.
Conforme o regulamento de Exposições, realizaremos as competições de Junior Handling nas categorias: Inicial (4 a
6 anos), Mirim (7 a 10 anos) e Juvenil (11 a 17 anos)
Os Pais ou Responsávéis deverão imprimir e preencher a ficha de inscrição que está disponivel no site da CBKC e
anexa a essa circular apresentadas na secretaria do evento até as 10:00h do dia 03/08/19
Obs: O acampamento estará aberto a partir das 12:00hs do dia 30 de Julho de 2019.

BEM-ESTAR ANIMAL
Caros expositores, apresentadores,
Como é do conhecimento de todos a CBKC zela, antes de mais nada, pelo bem estar dos cães presentes em suas
exposições. Tendo o bem estar animal como premissa para que qualquer evento sob nossa responsabilidade aconteça,
contamos com a colaboração de todos no sentido de:
Cuidar para que nenhum cão sinta calor, frio, fome ou sede.
Evitar a apresentação de cães nitidamente estressados ou desconfortáveis com o ambiente.
Minimizar o tempo que os cães permanecem em mesas para preparação.
Permitir que os cães tenham tempo suficiente para fazer suas necessidades antes da entrada no ring.
Em hipótese alguma deixar cães em mesas ou cercados sem supervisão .
Não apresentar cães que mostrem qualquer tipo de ferimento, sinal de dor ou desconforto e neste caso procurar ajuda
veterinária.

INSCRIÇÕES
INSCRIÇÕES ATÉ 27 DE AGOSTO DE 2019
Pelo site DOG SHOW - www. dogshow.com.br
Informações:
KCEP- BR 101 – Norte – Km 56,5 – Paulista – PE - Fones: 081-3438.5015 ou 9.8814-1679.
De Segunda à sexta-feira das 08h00 às 17h00.
administrativo@kcep.com.br
Enviar Comprovante de Transferência
Anexar cópia do Pedigree de cada cão, Endereço do Proprietário e Telefone, Obrigatório confirmar Classe e
inscrição
BRADESCO – 237 / AGENCIA – 1058-8
/ Conta – 1115-0 / CNPJ – 11.024.437/0001-81
OBSERVAÇÕES

1 - Teremos horário de entrada em pista, porém a Superintendência poderá modificá-lo, sem prévia comunicação,
para um melhor andamento das exposições;
2 - As exposições terão as classes opcionais: Inicial, Filhote e Grande Campeonato;
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.
7 - Médico Veterinário Responsável: Dra. Aline Chalegre CRMV/PE - 4285.
8 - É obrigatória a apresentação do Comprovante de vacinação antirrábica, em dia, na retirada do catálogo.
9 - Só serão aceitas inscrições pelo site www. dogshow.com.br e e-mail, portanto os números de telefone acima são
exclusivamente para tirar dúvidas;
10 - Não serão aceitas inscrições, sob-hipótese alguma, com depósito em caixa eletrônico.

