Clube Sorocabano de Cinofilia
PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO: CBKC- SPAT/3P – 21138 À 21140/21.
Convidamos todos os expositores a participarem de nossas exposições.
Esta Circular Substitui a anterior publicada.
EXPOSIÇÕES E ÁRBITROS HOMOLOGADOS:
21138 – 69ª EXPOSIÇÃO PANAMERICANA
Sra. Vania Regina Haga – Cotia/SP
Julgará todos os grupos e finais e o melhor das raças Brasileiras.

21139 – 70ª EXPOSIÇÃO PANAMERICANA
Sr. Carlos Alberto Capone – São Paulo/SP
Julgará todos os grupos e finais, Handlers Inicial, mirim e júnior.

21140 – 71ª EXPOSIÇÃO PANAMERICANA
Sr. Mario Renato Leme Duarte – São Paulo/SP
Julgará todos os grupos e finais.
Superintendente: José Francisco Rodrigues

PROGRAMAÇÕES E DATAS
Retirada das Inscrições a partir das 07h00 do dia 06/03/2021.
- Abertura da pista será a partir das 08h00min.
As Exposições Serão Julgadas somente no sábado.
Local:
Chácara Filomena (Antiga Chácara Maluf)
Entrada Portão A
Araçoiaba da Serra – SP
https://pt-br.facebook.com/ChacaraFilomena

INSCRIÇÕES
Até o dia 04/03/2021 às 12h00 através do site DOGSHOW ou até completarmos 150
cães inscritos.
•
•
•

Para inscrição considera-se a idade do animal no dia do evento.
Não serão aceitas inscrições suplementares.
Não nos responsabilizaremos por erros de inscrições.
VALOR DAS INSCRIÇÕES
R$ 70,00 – POR PISTA
R$160,00 – NAS 3 PISTAS

•

*O pagamento será no dia do evento, somente em dinheiro, cartão de
débito ou PIX : 05.892.532/0001-02

NÃO ACEITAREMOS
•
•

Cheques
Cartão de Crédito

(lembrando que os cães que se inscreverem e não comparecerem tem a
obrigatoriedade de pagar as inscrições)
Nossa região encontra-se na fase Amarela do Plano São Paulo, sendo Permitido a Realização
deste Eventos com algumas Restrições, conforme o Plano São Paulo:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19:
• Será permitida a entrada no recinto do evento apenas as pessoas com
cães inscritos na exposição e de profissionais envolvidos na
apresentação do cão, na portaria serão coletados nome e RG para
entrada, será aferida a temperatura e fornecida uma pulseira de uso
obrigatório durante todo evento;
• Os handlers ou proprietários que forem participar do evento deverão
apresentar obrigatoriamente a declaração de anexo I ou entrar em
contato através do nosso whatsapp (15) 991345881 - Francisco (15)
997186070.

•

•

•
•
•
•

•
•
•

A exposição não estará aberta ao público. Sendo permitida apenas 1
proprietário por cão inscrito, handler com seus cães inscritos, além de
apenas 1 auxiliar para cada grupo de 5 cães.
Os participantes (proprietários de cães, handlers e auxiliares) devem
levar seus próprios alimentos e bebidas (não alcoólicas), devidamente
embaladas.
É da responsabilidade de cada um os materiais de proteção pessoal
(máscara, face shield, gorros, luvas descartáveis, álcool gel, etc).
O uso de máscaras será exigido durante todo o período em que
permanecerem no local.
Não será permitida a utilização de sopradores, secadores e similares
na área do evento.
O uso de ventiladores, se necessário, está permitido apenas quando
direcionado diretamente aos cães nas caixas de transporte e
descanso.
Abraços, apertos de mão, aproximação a menos de 2 metros devem
ser evitados a todo custo.
Material de uso individual (escovas, pentes, iscas, brinquedos,
toalhas, etc.) não devem ser compartilhados.
Se solicitada a dentição do exemplar deverá ser mostrada pelo
apresentador/handler.
ATENÇÃO
Qualquer participante que se encontrar transgredindo as exigências
de segurança sanitária será orientado a fazê-lo e, caso insista na
transgressão, será convidado a retirar se do local, podendo vir a
perder os resultados eventualmente obtidos.
As autoridades locais poderão cancelar o evento a qualquer momento.

OBSERVAÇÕES

•

•
•

Hotel que aceita cães: Vale da Serra Hotel – Atendimento 24hrs (15) 3281-5404/(15)
3281-3404/(15) 98160-0044 Whatsapp – Avenida Manoel Vieira, 1990 - Jd Tonelli Araçoiaba da Serra/SP – CEP 18190-000 | email: contato@hotelviladaserra.com.br | Site:
https://www.hotelviladaserra.com.br/
Informamos que o valor do acampamento será de R$70,00 (Setenta Reais) e corresponde
á uma área de 20m², podendo ser compartilhado entre os expositores.
Não Teremos Lanchonete para alimentação dos Expositores no Local.

•

•
•
•
•

Ressaltamos que para maior comodidade, estamos aceitando reservas através do e-mail
clusc@franclei.com.br até o dia 04 de Março de 2021. O valor do acampamento deverá
ser pago no momento da retirada das inscrições;
Voltagem do local: 110w / 220w;
Os expositores deverão manter seus acampamentos limpos após o uso.
Não nos responsabilizamos por quaisquer danos morais ou materiais efetuados pelos cães
ou seus expositores. Aconselhamos o uso de caixa para transporte dos cães.
No momento da chegada dos expositores será medida a temperatura e se superior a 37.0º
não será permitido a entra ao recinto.

Conforme novo regulamento da CBKC, informamos as seguintes alterações:
- ART 26 – É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA CÓPIA DO PEDIGREE NO ATO DA
INSCRIÇÃO PARA O E-MAIL CLUSC@FRANCLEI.COM.BR OU LEVAR A CÓPIA NO
DIA DA RETIRADA DAS INSCRIÇÕES.
- ART 34 – É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE VACINAS
NAS EXPOSIÇÕES FORMAIS. FICA EXPRESSAMENTE VEDADA A PERMANENCIA
DE QUALQUER EXEMPLAR NO RECINTO DO EVENTO, QUE NÃO APRESENTE TAL
CERTIFICADO VÁLIDO.
-ART 81 – PARA AS CLASSES CAMPEONATO E GRANDE CAMPEONATO,
SOMENTE SERÁ ACEITO INSCRIÇÕES DE CÃES COM O TÍTULO HOMOLOGADO
(APRESENTAR A CÓPIA DO TÍTULO ANTES OU NO ATO DA RETIRADA DE
INSCRIÇÕES).
- A INSCRIÇÃO DEVERÁ SER FEITA EM NOME DO PROPRIETÁRIO QUE CONSTA
NO PEDIGREE DO EXEMPLAR. CASO NÃO FEITO A TRANSFERÊNCIA PARA O
ATUAL PROPRIETÁTIO O CLUBE NÃO SE RESPONSABILIZA POR ADVERSIDADES
POSTERIORES.

•
•
•
•
•
•

A superintendência reserva-se ao direito de alterar a programação de horários e árbitros,
sempre que necessário para melhor andamento do evento;
A ausência do cão inscrito não isenta a obrigatoriedade do pagamento da taxa de
inscrição;
Não aceitaremos inscrições por telefone;
Exposições válidas para os rankings CBKC e DOG SHOW;
Faixas, cartazes e estandes no local do evento somente a 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 16/06/1995;

A TODOS QUE PRESTIGIAREM O NOSSO EVENTO, DESEJAMOS BOA SORTE!

Patrocinador por:

ANEXO 1
CLUBE SOROCABANO DE CINOFILIA
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA COM AS REGRAS DO EVENTO:
69ª, 70ª E 71ª - EXPOSIÇÔES PANAMERICANA
Nome:
RG:
CPF:
Endereço completo:
Telefone / WhatsApp: (

)

Criador / Proprietário / responsável pelos seguintes cães:

Declaro para os devidos fins e jurídicos efeitos que li e concordo com todas as regras constantes na
circular do citado evento (69ª, 70ª E 71ª - EXPOSIÇÔES PANAMERICANA) e que me comprometo em
cumprir todas as orientações que ali constam inclusive em adotar as medidas de isolamento social na
forma determinada pelas autoridades de vigilância sanitária vigentes até a data do evento de forma a
prevenir a disseminação do contágio da COVID-19.
Declaro também que fico responsável pela minha equipe de trabalho, fazendo com que todos cumpram
estas mesmas determinações.

Araçoiaba da Serra, __/__/____

__________________________________________
Assinatura

