LOCAL

EVENTOS
Homologação – RJG/I2PE-19752 à 19754/18
17/Novembro/2018

Resort Hode Luã
Av. Gaspar de Lemos, 1101 – Guaratiba /RJ

252ª Exposição com Outorgue de CACIB

TAXA DE INSCRIÇÃO

Sr. John Peddie(Canadá)-1º,3º,4º,6º,7º,8º,9º,10ºgrupos e
finais (exceto raças não autorizadas pelo Canadian K.C)
Sr. Jorge Guzman(Chile) – 2º grupo
Sr. Luiz Cabral Costa(Brasil) – 5ºe11º grupos e raças
não autorizadas pelo Canadian K.C)

Inicial – R$ 50,00
Filhote – R$ 120,00 – até 9 meses
Adulto – R$ 150,00 – a partir 9meses e 1 dia
Raças brasileiras (Fila e Terrier) – R$ 100,00

104ª Exposição Panamericana

ENCERRAMENTO

Sr. Francisco Salvador Janeiro (Portugal)
1º,2º,4º,5º,6º,7º,9º,10º,11º grupos e finais
Sr. Jorge Guzman (Chile) – 3º e 8º grupos

105ª Exposição Panamericana

Sr. Luiz Cabral Costa(Brasil) – 1º,2º,3º,4º,6º,7º,8º,10º
grupos e finais
Sr. Jorge Guzmn (Chile) – 5º,9º e 11º grupos

Impreterivelmente dia 12/11/18 – 2ª feira
HORÁRIO DE ENTRADA



Serão divulgados no dia 16/11/18 (6ª feira)
Não haverá chamada para entrada no julgamento
das raças.
Será respeitada rigorosamente a seqüência dos
horários. A superintendência se reserva ao
direito de alterar a programação para o bom
andamento do evento.



Handler Junior – (de 10 a 17 anos)

Sr. Francisco Salvador Janeiro
(inscrições serão efetuadas no decorrer do evento)

VETERINÁRIO RESPONSÁVEL
Dr. Jairo Jorge G. da Costa – CRMV-RJ 2.169
SUPERINTENDENTE

Carlos Manso
INSCRIÇÕES
Conforme o Regulamento de Exposições vigente é
obrigatório o envio de cópia do:
-Classes Campeonato ou Grande Campeonato – os
referidos títulos.
-Demais classes – cópia do pedigree em nome do
proprietário.
Inscrições somente pelo e-mail

contato@brasilkennelclub.com.br

Todas as inscrições serão confirmadas os recebimentos até
a data do encerramento, caso por algum motivo não
ocorra, entre em contato imediato com o Kennel pelo tel.
(21) 2240-0379.
Não haverá inscrição suplementar!
Serão exigidas as carteiras de vacinação em dia e
devidamente preenchidas e assinadas por médico
veterinário no ato do recebimento dos crachás!

ATENÇÃO


Apenas serão aceitas inscrições pagas até a data
do fechamento, enviar a ficha de inscrição que
se
encontra
em
nosso
site
www.brasilkennelclub.com.br , preenchida com
o comprovante de depósito.
 O pagamento deverá ser efetuado no Banco Itaú
Ag.0093–c/c.28554-2 (CNPJ.33.909.011/000148)
 A ausência do exemplar inscrito, mesmo que
por impedimento (Atestado de Vacina e etc).
Não isenta o responsável pela inscrição do
pagamento da mesma.


Os acampamentos só serão liberados
a
partir
das
14h00
do
dia
16/11/2018 (6ª feira).

Comunicamos aos nossos sócios e expositores da
exposição de Novembro que, devido a normas
internas do espaço onde o evento será realizado,
NÃO SERÁ PERMITIDO cozinhar ou manipular
qualquer tipo de alimentos e bebidas que não
tenham sido comercializados pelo próprio
recinto, ficando à disposição de todos os
restaurantes do próprio espaço, que terá condições
especiais para fornecer alimentação a todos os
presentes.
Agradecemos a compreensão e contamos com a
colaboração de todos, pois trata-se de uma cláusula
contratual de locação do espaço.

