Exposições de Cães
Protocolo de Homologação: GOA/3P-15238 À 15240/13
Dias: 16 de novembro de 2013.
Horário: 09:00 horas.
O horário de entrada dos cães em pista será seguido rigorosamente para o bom andamento das exposições.
Recomendamos aos handlers que tragam auxiliares para ajuda-los. Os horários estarão disponíveis a partir do dia 14 de
novembro de 2013 (quinta-feira).
A Superintendência reserva-se ao direito de alterar a ordem dos julgamentos, para melhor logística das exposições.
Local da exposição: Estação Goiânia, Av. Goiás (em frente à Rodoviária), Setor Norte Ferroviário, Goiânia-GO. Telefone
para contato (62) 3221-0800.
Programação:

Exposição / Árbitro
102ª Exposição Pan-Americana – Sr. Minoru Fujita – Japão.
Julgará todos os grupos e BIS.
103ª Exposição Pan-Americana – Sr. Thomas Edward Nesbitt – Canadá.
Julgará todos os grupos e BIS.
104ª Exposição Pan-Americana – Sr. Hans Almgren – Suécia.
Julgará os grupos 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10 e BIS.
Sra. Aurora Maria Moro Cardoso Ricciluca – São Paulo.
Julgará os grupos 03, 06 e 07 e 11.
Obs: O Kennel Clube de Goiás reserva o direito de alterar os julgamentos das raças ou grupos, pelos árbitros acima
mencionados, caso seja necessário.
Árbitros reservas: Sr. Marcello Adriano Correia de Mesquita
Superintendente: Dr. Duperron de Alencar Carvalho (GO).
Veterinária Técnica: Dra. Cynthia Sandoval Franco Lavigne (GO).

Regulamentos das exposições
Inscrições e pagamentos:
Encerramento dia 13 de novembro de 2013 (quarta-feira) às 18:00 h, impreterivelmente.
As inscrições poderão ser feitas diretamente na sede do Kennel Clube de Goiás, sito à Alameda Ricardo Paranhos, 140,
Galeria Caribe Center, Sala 07, Setor Marista, Goiânia-GO - 74.175-020, por meio do e-mail
contato@kennelclubedegoias.com.br ou via site do DogShow www.dogshow.com.br as inscrições deverão vir
acompanhadas com os dados do cão (nome, rg e raça),nome e telefone do proprietário, comprovante de pagamento
identificado. Caso contrário não serão consideradas.
Os pagamentos das inscrições deverão ser feitos por meio de depósito ou transferência bancária, identificado, a favor do
Kennel Clube de Goiás, CNPJ: 02641223/0001-63, Banco Bradesco S/A, Agência 2344-2, Conta corrente 20420-0.
Informamos que não aceitaremos inscrições ou pagamentos após a data e horário acima descrito, bem como no local
do evento. Quaisquer dúvidas, estaremos à disposição para ajuda-los por meio de telefones (62) 3281.3707 ou
8137.0006 e/ou e-mail contato@kennelclubedegoias.com.br com a Sra. Rossana Callegaris.

Al. Ricardo Paranhos, nº 140, Sala 07, Galeria Caribe Center - Setor Marista.
Telefone: (62) 3281-3707 / (62) 8137-0006 – Goiânia – GO – 74175-020 – Brasil.
contato@kennelclubedegoias.com.br ♦ www.kennelclubedegoias.com.br

Custo de investimento para as exposições gerais: R$ 120,00 por cão.
R$ 30,00 por filhote.
A ausência do cão inscrito não isenta a obrigatoriedade do pagamento da taxa de inscrição.
O clube não se responsabiliza por erros de inscrições feitas por e-mail ou via dogshow. Pedimos para que verifiquem os
dados e confirmem os mesmos. Os números das inscrições somente serão entregues no dia da exposição mediante
apresentação da ficha de inscrição e comprovante de pagamento.
Conforme Art. 34 do Regulamento de Exposições da CBKC: É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação e
atestado médico veterinário nas exposições. Fica expressamente vedada a permanência de qualquer exemplar no recinto
do evento que não apresente tal certificado válido. Apresentar na secretaria da exposição ao retirar o número de
inscrição, sem exceções.
A Superintendência reserva-se ao direito de alterar a ordem dos julgamentos, para melhor logística das exposições.
O Kennel Clube de Goiás estará fechado nos dias 13, 14 e 18 de novembro de 2013.
Os cães poderão pernoitar no local da exposição.
O local estará disponível para montagem dos acampamentos no dia 23 de Agosto de 2013 a partir das 15:00 h. Voltagem:
220w.
É proibida a permanência de outros cães, no local, que não sejam participantes das exposições.
Microchip: O KCG terá microchips disponíveis para compra e implante, na secretaria do evento, para realização de
Certificado de Pureza Racial (CPR) e outras finalidades. O valor será de R$ 50,00 cada, incluindo o implante e certificação
por médico veterinário.
Fotografo profissional: Edmilson Reis.
Hotéis que aceitam cães: Plaza Inn Paineiras – (62) 4005.3600 – Rua 20, nº 930, Centro, Goiânia - GO.
Augustus Plaza Inn – (62) 3216.6666 – Av. Araguaia, nº 702, Centro, Goiânia - GO.
Comfort Hotel – (62) 3878-1500 – Av. Ismerino de Carvalho – Setor Aeroporto

É VEDADA A DIVULGAÇÃO DE OUTRAS MARCAS QUE NÃO SEJAM
PROMOTORAS OU PARCEIRAS DO EVENTO.
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