
KENNEL CLUBE DA GRANDE CURITIBA.

Tome cuidado ao informar a classe dos cães inscritos, pois conforme art.84, "não é permitido
transferir um cão de classe para outra, exceto se um erro administrativo tiver sido
cometido pelo clube promotof'.

O juiz que julgará as provas de Junior Handler será o Sr. GUTEMBERG
VILAR SOARES.

Encerramento das lnscriçõ esi 2210812018.

Valor: R$ 60,00 inicial.
R$ í20,00 filhotes até 09 meses
RS í50,00 acima de 09 meses E UM DIA

Fone I Fax: (4í) 30í6-56í5 ou (4113232-56í5
E-maiL kcgc@kennelcuritiba,com

pAGAMENTopoR DEpostro orvenÁ sER tDENTtFtcADo e senÁ uecessÁRro coMpRovANTE pARA RETTRAR o
cnacnÁ.

CATXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA 1286
CONTA CORRENTE 258.9
PESSOA JURIDICA OO3

KENNEL CLUBE DA GRANDE CURITIBA
cN PJ 68.806.587/0001 -64

Das Inscrições:
. Só serão aceitas inscrições completas: dados do cão, proprietário, telefone do proprietário e handler;
o As inscrições feitas por e-mail serão confirmadas via e-mail, favor verificar confirmaÉo;
. O não comparrcimento do cão inscrito não isenta o proprietário do pagaÍnento da inscrição (resol. da GBKC noí58);
. Cães que estiverem em débito com outros clubes não terão suas inscri@s aceitas;
. Conforme o Regulamento de Exposição da CBKC, as inscrições dm cães possuidores de títulos somente selão

aceitas mediante comprova@o dos mesmos;
. A retirada das inscrições somente será realizada mediante pagamento ou mmprovaçâo do mesmo;
. A secretaria estaÉ funcionando a partir das 08h00min
. É obrigatória a apresentação do atestado sanitário emitido por Médico Veterinário do local de origem dos animais, com

destaque para comprovação de imunizaçáo anti - rábica.
. É proibido aos apresentadores de cães usarem qualquer vestimenta que identifique o proprietário ou criador do

exemplar apresentado conforme CBKC 0(}ml95 de 1ô/06/95, bern como propagandas, exposição e venda de produtos
no local do evento sem a prévia autorização do clube promotor.

r A Superintendência reserva-se ao direito de alterar a programação de horário e árbitros sempre quê se fizer necessário
para o bom andamento do evento.

o As pistas conerão símultaneamente, portanto pedimos aos senhores handlers que tragam ajudantes.

Rua João Negrão, 731 - Coni.1402
CEP 80010-200 - Curitiba - Paraná

Foney'Fax: (0*41) 3232-5615 - Fone: (0*41) 3016-5615
e-mail: kcgc @ kennelcuritiba.com

home-page: www.kennelcuritiba.com



KENNEL CLUBE DA GRANDE CURITIBA.

EXPOSIçOES PAN- AMERICANAS

PROTOCOLO: PRG/3P-íÉ.A1 a 19243118

SABADO 25 DE AGOSTO DE 2018 - 09:00H

í 5ío Exposição Panamericana
Sr. GUTEMBERG VlláR DE QUEIROZ SOARES..
Nesta pista a Sra. Renata Mendonça é que julgará o SEGUNDO GRUPO.

I 52o Exposição Panamericana.
Sr. LUIZ FERNANDO RIBAS SILVA.

í 53o Exposição Panamericana.
Sr. WALTER DE CASTRO COUTINHO.
Nesta pista a Sra. EVELYNE M. RIBAS SILVA é que julgará aíaça DOBERMANN.

Locg!: reoeneçÃo PARA^rÁElrsE DE ARCO E FLECHA
Rua lsidoro Canesttaro, 111 - Pinquara- Pr

Abeftun secrcÍa,rta:08:(Nh

lnicio dos julgamenfos.- O9.'fl),Sendo feita por ordem de grupos, partindo da ío grupo.

Superintendenle: João lhor Huczok

Veterinária: líarla Dapne Gruhn - CRilUIPR 1.417

Antes de fazer sua inscrição consulte o novo regulamento de exposições CBKC, no site
www.cbkc.org . Que entrou em vigor no dia C1'i01i2O18, revogando todas as disposiçÕes em
contrário:

1. COPIA DO PEDIGREE: De acordo com o novo regulamento de exposições, conforme art.26:
É oeRtcRroRlo o ENVIo DA coptA Do pEDtcREE, No ATo DA INSCRIÇÃo.
2. COIíPROVAçÃO DE PROPRIEDADE: A inscrição deverá ser feita em 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. COPIA DE TITULO HOMOLOGADO: Conforme art.81 para as classes campeonato e
grande €mpeonato, só serão aceitas as inscriçÕes de cães possuidores de títulos confirmados
(copia 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; aberta; intermediária; trabalho; campeoneto; grande campeonato;
veteranos.
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