Kennel Clube da Grande Belo Horizonte (KCGBH)

Protocolo de homologação: MGK/3P-19203 à 19205/18
Data: 10 de Março de 2018
Início da programação: 9 horas
Local: Sede Campestre do KCGBH
Árbitros convidados
19203 - 152ª Exposição Panamericana
Árbitro: Silvana Terezinha Bottini - Porto Alegre - RS
Raças, Grupos, BIS adulto, BIS Jovem, BIS Filhote e BIS Inicial
19204 - 153ª Exposição Panamericana
Árbitro: Vânia Regina Haga - SP
Raças, Grupos, BIS adulto, BIS Jovem, BIS Filhote e BIS Inicial
19205 - 154ª Exposição Panamericana
Árbitro: Celso Roberto Machado Pinto - DF
Raças, Grupos, BIS adulto, BIS Jovem, BIS Filhote e BIS Inicial
Melhor Handler Mirim (5 a 9 anos) - Árbitro: Vânia Regina Haga - SP
Melhor Junior Handler (oficial - de 10 a 17 anos) - Árbitro: Celso Roberto
Machado Pinto - DF
Superintendente: Sebastião Guimarães Da Silva Filho - MG
Exposições válidas para os rankings: CBKC, DogShow e CBRD (Dobermann pista
Silvana Terezinha Bottini - 19203 – 152ª Exposição Panamericana)

LOCAL: SEDE CAMPESTRE KCGBH
Rua Maria Augusta Barbosa, 188
Condomínio Quintas do Aeroporto
Centro - Cidade Confins – Minas Gerais

INSCRIÇÕES:






Inscrições somente através do site www.dogshow.com.br
Taxa de Inscrição: R$140,00 (cento e quarenta reais);
Encerramento dia 06/03/2018 às 18h impreterivelmente (não receberemos
inscrições suplementares) ou até o limite de 200 cães;
Pagamento será feito apenas no local e somente em dinheiro ou cheque (a
vista). Não aceitaremos cheques de terceiros, cartão e depósito bancário;
Inscrições e pagamentos serão separados por clube.
Atenção!











Handlers profissionais: Favor indicar seus cães no ato das inscrições;
Não aceitaremos inscrições por telefone, por e-mail, por fax ou qualquer outro
meio que não seja o site do Dogshow. O proprietário do cão é responsável
pelas declarações contidas na inscrição e o clube não se responsabiliza por
erros de inscrições;
O não cancelamento da inscrição em tempo hábil (até às 18h do dia
06/03/2018), assim como a ausência do cão inscrito não isenta o proprietário
da obrigatoriedade do pagamento da taxa de inscrição;
Criadores, handlers e proprietários: Consultar o novo regulamento de
exposições da CBKC (www.cbkc.org). As inscrições para as classes
CAMPEONATO e GRANDE CAMPEONATO devem ser comprovadas,
obrigatoriamente, com a apresentação dos respectivos títulos homologados e
01 cópia do pedigree do exemplar inscrito;
Só poderão participar do evento os exemplares cujo os responsáveis
apresentem no local e quando solicitado o ATESTADO ORIGINAL DE VACINA
CONTRA RAIVA E LEPTOSPIROSE dos cães, atualizado, assinado e carimbado
pelo Médico Veterinário. Fica expressamente vedada a permanência do
exemplar no local do evento que não apresentar o certificado de vacinação
válido;
Teremos projeto criador para sócios em dia com a secretaria do KCGBH,
mediante comprovação de propriedade.

O KCGBH NÃO SE RESPONSABILIZA POR FALHAS NA TRANSMISSÃO, INSCRIÇÕES
INCORRETAS, INCOMPLETAS OU ILEGÍVEIS E NÃO CONFIRMADAS.
Observações:









Os horários de entrada em pista e o local para montagens de acampamentos
serão liberados no dia 09/03/2018 à partir das 9h;
Será respeitada rigorosamente a sequência dos horários;
A Superintendência reserva-se o direito de alterar a programação de horário
e árbitros, sempre que necessário para melhor andamento do evento;
Voltagem do local é 220 Volts;
Não será permitida a comercialização de qualquer tipo de produto no local do
evento, exceto alimentação para aqueles já credenciados;
Somente será permitida a exibição de material publicitário (faixas, banners,
panfletos e estandes), no local do evento, dos patrocinadores do evento. A
não observação desta norma implicará em sanções;
É proibido aos apresentadores de cães usarem qualquer vestimenta que
identifique o proprietário ou o exemplar apresentado, conforme CBKC
0040/95 de 16/06/95;
Favor obedecer às normas do clube e manter o local limpo, jogando o lixo nas
lixeiras. O KCGBH e o meio ambiente agradecem!

