REGULAMENTO
Concurso de Belezas Caninas Royal Canin Aveiro Expo
1. O 5º Concurso de Belezas Caninos Royal Canin Aveiro Expo é promovido e organizado em parceria pelas
duas entidades e destina-se a premiar os cães com os melhores requisitos nas categorias estipuladas;
2. O 5º Concurso de Belezas Caninos Royal Canin Aveiro Expo terá lugar na Aveiro Expo, no dia 29 de
setembro, pelas 15.30h e termina pelas 17.00h (hora prevista).
A entrada no evento será gratuita para os visitantes que estejam inscritos neste concurso (cão + 1 dono). Os
participantes devem dirigir-se ao segurança da entrada principal para procederem à entrada, posteriormente ao
balcão do pavilhão B para levantar o número de participação e para saberem qual é o ringue do concurso.
3. O levantamento dos números de participação terá que se realizar até as 15h15, tendo os julgamentos inicio pelas
15h30.
4. Qualquer participante que não se encontre no ringue no momento do início do julgamento da sua respectiva
categoria, será excluído da mesma por falta de comparência.
5. São admitidos a concurso todos os cães, com ou sem raça específica, cujos proprietários preencham
devidamente a ficha de inscrição do concurso e apresentem o boletim de vacinas atualizado. Considerando o
enquadramento legal em vigor, todos os cães pertencentes a raças potencialmente perigosas devem
obrigatoriamente possuir o boletim de vacinas atualizado e adicionalmente, serem portadores de um microchip e
açaime. Não será permitida a participação de animais que exibam uma coleira de picos ou uma coleira metálica
de tipo estrangulador e/ou outros materiais de handling que não garantam de forma inequívoca o bem-estar do
animal.
6. A Ficha de Inscrição será disponibilizada no site http://expocaninaaveiro.blinkdesign.pt/ a partir do dia 01 de
agosto até ao dia 21 de setembro de 2018.
7. Deverá ser preenchida e enviada para caoegatodomesticoaveiro@gmail.com
8. O 5º Concurso de Belezas Caninos Royal Canin Aveiro Expo tem 3 categorias, designadamente:




Melhor dupla
Olhar mais meigo
O cão mais habilidoso
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9. Cada cão pode concorrer no máximo a 2 categorias;
10. Os cães são admitidos a concurso por data de inscrição, num máximo de 100 cães;
11. A data limite para aceitação de inscrições é no dia 21 de setembro até às 18.00 horas.
12. Os cães deverão desfilar acompanhados pelos donos;
13. A performance dos cães é avaliada por um Júri que é composto por 3 elementos, a designar;
14. No desfile por categorias atribuímos prémio alimentação ao animais mais votados pelo Júri e recebem o seguinte
prémio - 1 (uma) embalagem de produto Royal Canin.
15. Em caso de dúvida ou omissão ao presente Regulamento, prevalecerá a decisão do júri constituído.
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