Exposição Canina Nacional Especializada da Raça
Bulldog do Porto

C.A.C.
Juiz:

Salvador Janeiro

ORGANIZAÇÃO
Associação dos Amigos da Raça Bulldog

LOCALIZAÇÃO
EXPONOR – Matosinho
Av. Doutor António Macedo, 4450-617 Leça da Palmeira, Portugal
GPS: 41º 12'01.29 N - 8º 41'27.65 W

HORÁRIO
Sábado, 23 de Janeiro de 2016
15:00h

Admissão dos Exemplares

16:00h

Início dos Julgamentos

SERVIÇO MÉDICO-VETERINÁRIO
Inspecção Médico-Veterinária itinerante durante a exposição.
A inspeção veterinária dos exemplares é itinerante e processa-se de forma aleatória.
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da vacinação antirrábica
dentro do prazo de validade conforme determinado anualmente pela DGAV, devendo
comprovar também possuir as vacinações contra as principais doenças
infectocontagiosas da espécie efetuadas há mais de oito dias.

"É obrigatória a identificação por método eletrónico através da aplicação subcutânea
de uma cápsula (microchip) no centro da face lateral esquerda do pescoço." (Dec. Lei
n.º 313/2003, 17 de Dezembro, Art.º 3.º)

INSCRIÇÃO
NÃO SÃO ACEITES INSCRIÇÕES NEM PAGAMENTOS NO DIA DA EXPOSIÇÃO
Informação sobre classes de inscrição

Prazos de Inscrição
1.º Prazo: até 23-12-2015
2.º Prazo: até 30-12-2015
3.º Prazo: até 6-01-2016
Os boletins de inscrição devidamente preenchidos, assinados e acompanhados do
respetivo pagamento enviado para :
Associação dos Amigos da Raça BULLDOG
E-mail: secretaria_aarb@yahoo.com

Pagamento por transferência Bancária
NIB PARA PAGAMENTO:
Nib: 0036 0075 99100068487 53
IBAN PT50 0036 0075 99100068487 53
SWIFT/BIC: MPIOPTPL
O comprovativo de pagamento deve ser enviado em conjunto com as inscrições.

Taxas de Inscrição
CLASSES OBRIGATÓRIAS
1.º Prazo

2.º Prazo

3.º Prazo

1.º Prazo: até

2.º Prazo: até

3.º Prazo: até

23-12-2015

30-12-2015

6-01-2016

Não Sócios

sócios

Não Sócios

Sócios

Não Sócios

Sócios

1.ª inscrição individual

€ 26

€25

€ 34

€33

€ 37

€36

2.ª inscrição individual

€ 18

€17

€ 23

€22

€ 25

€24

3.ª inscrição individual

€ 14

€13

€ 18

€17

€ 20

€19

Classe de Cachorros

€ 14

€13

€ 18

€17

€ 20

€19

Classe de Bebés

€ 10

€10

€ 13

€12

€ 14

€13

CLASSES FACULTATIVAS
1.º Prazo

2.º Prazo

3.º Prazo

Classe de Reprodutores

€ 10

€ 13

€ 14

Classe de Pares

€ 15

€ 19

€ 21

Classe de Grupo de Criador

€ 20

€ 25

€ 28

O valor a pagar é calculado tendo por base a data efetiva de pagamento.
Qualquer diferença entre a data efetiva de pagamento e o prazo de inscrição será
cobrada na exposição.

AVISOS
É expressamente proibida a venda de animais no recinto da Exposição.
Os expositores são responsáveis por salvaguardar o bem-estar dos cães na
exposição.
É proibido colocar os cães em situações que possam ser prejudiciais para a sua saúde
e bem-estar, tais como deixá-los nos veículos com clima quente ou frio ou trata-los
de forma cruel.
A violação destas regras implicará a exclusão do expositor desta exposição e de
futuras exposições e provas.
Os expositores são responsáveis por recolher os dejectos dos seus animais.
É proibido colocar caixas ou mesas junto aos ringues. Os expositores devem confinarse às áreas grooming claramente demarcadas.
Em todos os casos não mencionados neste programa, vigora o estabelecido no
Regulamento das Exposições Caninas e Concursos de Beleza (Eventos de Morfologia
Canina).

