PROTOCOLO HOMOLOGAÇÃO: SCD/I2P - 19174 À 19176/18
DATA: 22 de ABRIL de 2018
LOCAL: CELEBRATE PARK CENTRO DE EVENTOS: Rua Intendente Leopoldo Broering,
2290 - Santo Amaro da Imperatriz / SC
INÍCIO: 9:00

11ª EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL:
Maria Del Carmem Romero (Uruguai)
123ª EXPOSIÇÃO PANAMERICANA:
Ikuko Nagasako
124ª EXPOSIÇÃO PANAMERICANA:
Maria Del Rocio Nadal
SUPERINTENDENTE: Pedro Wibbelt

As inscrições serão aceitas somente pelo site até 17/04/2018 (terça-feira)
http://www.kcjoinville.com.br/Inscricao.aspx
• Não serão aceitas inscrições suplementares.
• Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (47) 3027-4036.
• Favor confirmar inscrições, pois não nos responsabilizamos por erros de inscrição.
• Indicar o handler que apresentará o cão.

Conforme novo regulamento de Exposições, ao fazer a inscrição, é
obrigatório o envio da cópia do pedigree e dos títulos homologados para
a inscrição nas classes Campeonato e Grande Campeonato.
Antes de fazer sua inscrição, consulte o novo regulamento de exposições da CBKC, no site
www.cbkc.org. Entrou em vigor no dia 01/01/2018, revogando todas as disposições em
contrário.
1. CÓPIA DO PEDIGREE: De acordo com o novo regulamento de exposições, conforme o art.
26, É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA CÓPIA DO PEDIGREE, NO ATO DA INSCRIÇÃO.
2. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE: A inscrição deverá ser feita no nome do proprietário
do cão que consta no pedigree e não do canil. Se no pedigree ainda constar o nome do antigo
proprietário deverá primeiro efetuar a transferência de propriedade para poder participar da
exposição.

3. CÓPIA DE TÍTULO HOMOLOGADO: Conforme art. 81, para as classes campeonato e
grande campeonato, só serão aceitas as inscrições de cães possuidores de títulos confirmados
(cópia do título homologado) até o dia do encerramento das inscrições.
4. CLASSES: Conforme art. 82, informamos que Serão julgadas as seguintes classes: inicial;
filhote; jovem; intermediária; de trabalho; campeonato; grande campeonato; veteranos.

VALOR DAS INSCRIÇÕES E PAGAMENTO:
Efetue o pagamento no dia da exposição na retirada dos crachás.
R$ 120,00 – Inicial e Filhote
R$ 150,00 – Demais classes

NORMAS:
● O expositor será responsável pela limpeza de seu acampamento, durante e após o
evento, bem como em qualquer área do recinto de exposições, interna ou externa.
● O expositor deverá portar todas as carteiras de vacina anti-rábica dos cães sob sua
responsabilidade.
● A superintendência reserva-se o direito de alterar a programação de horários quando
se fizer necessário.
● O acampamento será liberado na sexta-feira, a partir das 14h30.
● A energia no local é 220 volts.
● Nenhuma propaganda poderá ser veiculada na área do evento, sem a autorização do
clube promotor.

HOTÉIS:
Hotel Cambirela: (48) 3242-1364 – Praça 7 de Setembro,30 - Centro - Palhoça/SC. Aceita
cães, desde que mantidos na caixa.
Ibis Hotel: (48) 3211-1200 / (48)3211-1201 – Rua André Zanini, 333 – Bairro Barreiros - São
José – h6667-re@accor.com.br

