PROGRAMA
Domingo, 24 de Abril de 2022
09.00 - Admissão - Admission
09.30 - Início dos julgamentos - Beginning of judgments
Pausa Almoço - Lunch Break
Finais / Finals
Classe extra-Concurso - Extra contest class

AVISOS
O bem-estar do seu cão é muito importante para nós. Salvaguarde-o durante a
exposição cumprindo na integra as seguintes importantes recomendações:
- Não deixe nunca o seu cão dentro do carro ao sol.
- Não deixe o seu exemplar preso sobre a mesa de preparação para além do
tempo necessário para o seu preparo e em caso algum sem vigilância.
- Deverá proporcionar ao seu exemplar um local adequado que o proteja de
condições climatéricas nocivas e outras situações que o coloquem em perigo.
- Deverá sempre vigiar o seu cão de forma a evitar que em risco a vida ou a
integridade física de outras pessoas e/ou animais.
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.

Troféu Bat d’Anteikan - Trophy Bat d’Anteikan
Troféu Casa Frankinho - Trophy Casa Frankinho

É obrigatório o uso de máscara de proteção a todos os intervenientes na
exposição.
É expressamente proibida a venda de animais no recinto da Exposição.

Melhor Bebé - Best Baby
Melhor Cachorro - Best Puppy

Em todos os casos não mencionados neste programa, vigora o estabelecido no
Regulamento das Exposições Caninas e Concursos de Beleza (Eventos de
Morfologia Canina).
WARNINGS

CCJ - Melhor Jovem - Best junior
CAC - QC
Melhor Par - Best Brace (Couple)
Melhor Grupo de Criador - Best Breeder’s Group
Melhor Veterano - Best Veteran
Melhor reprodutor - Best Progeny
Melhor exemplar da exposição - BIS
SERVIÇO MÉDICO-VETERINÁRIO
Inspecção Médico-Veterinária itinerante durante a exposição.
A inspecção veterinária dos exemplares é itinerante e processa-se de forma aleatória.
É obrigatória a apresentação de boletim sanitário ou prova da vacinação anti-rábica dentro
do prazo de validade conforme determinado anualmente pela DGAV, devendo comprovar
também possuir as vacinações contra as principais doenças infecto-contagiosas da
espécie efectuadas há mais de oito dias.

Your dog's welfare is extremely important to us. Please protect him or them by
respecting fully all the following recomendations:
- Do not leave your dog inside the car in the sun.
- Do not leave your dog on the preparation table for longer than necessary for its
grooming and under no circumstances you should leave him unattended.
- Find a suitable location that protects him from weather conditions and other
situations that could possibly endanger him.
- Always watch your dog in order to prevent a risk to its life or to the physical
integrity of other dogs, animals or people.
The exhibitors are responsible for safeguarding the welfare of the dog at a
dog show.
It is forbidden to put the dog in a situation that can be dangerous for its
health and welfare, such as leaving the dog in the car in hot or cold weather
and/or treating the dog in a cruel manner.
Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and future
dog shows.
The exhibitors are responsible for collecting the droppings of their animals
on the show ground.
To your own safty bring your Mask!
For every case not mentioned in the programme, the CPC Shows Regulation
(Regulamento das Exposições Caninas e Concursos de Beleza) applies.

NOME DO CÃO / Dog’s Name:

LOP/Reg. Nr

CLASSE / Class

PAI / Sire

CRIADOR / Breedr

PROPRIETÁRIO / Owner

MORADA / Address

CÓD. POSTAL / Post Code

BEBÉS
BABY

( > 4 < 6 m. )

CACHORROS
PUPPY

( > 6 < 9 m. )

JUNIOR
YOUTH

( > 9 < 12 m. )

JUNIOR
YOUNG

( > 12 < 18 m. )

INTERMÉDIA
INTERMEDIATE

( > 15 < 24 m. )

ABERTA
OPEN

39ª MONOGRÁFICA NACIONAL

MICROCHIP:
DATA DE NASCIMENTO / Date of Birth

MÃE / Dam

Email

País / Country

SEXO / Sex.

/
/

DATA / Date

Organização
BOXER CLUB DE PORTUGAL
Rua Paradela da Seara, 668
4990-755 Ponte de Lima
e-mail: info@boxerclub.pt
00351 258 023 519

( > 15 m. )

TRABALHO (*)
WORKING

Inscrições on-line no Website do clube:
http://www.boxerclub.pt

CAMPEÕES (*)
CHAMPION
VETERANOS
VETERAN

( > 8 a./y. )

1º Prazo
2º Prazo
3º Prazo

REPRODUTORES
PROGENY

19 de Março
02 de Abril
09 de Abril

PARES
BRACE

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

GRUPO DE CRIADOR
BREEDER’S GROUP
(*) Juntar cópia de certificado
Enclose copy of the certificate

TAXAS / TAX

Mt-Junior, Junior, Inter., Aberta, Trabalho, Campeões e Veteranos
1º Prazo
2º Prazo
3º Prazo
1ª inscrição

30 €

35 €

45 €

2ª Inscrição

25 €

30 €

35 €

3ª Inscrição

15 €

20 €

27 €

Grátis
15 €
Classe de Cachorros

20 €

4ª Inscrição

M

1ª Inscrição

15 €

20 €

2ª Inscrição

12 €

17 €

20 €

Grátis
Grátis
Classe de Bebés

Grátis

3ª Inscrição
1ª Inscrição

F

T/B

Assinatura / Signature

________________________________

COR / Colour. F / F

DECLARAÇÃO DO EXPOSITOR EXHIBITOR'S STATEMENT Declaro conhecer o Regulamento de Exposições e

Concursos de Beleza do Clube Português de Canicultura, aceitando o seu cumprimento, sendo verdadeiras as declarações

que constam neste boletim de inscrição, sujeitando-me às sanções disciplinares do C.P.C. & B.C.P. . I declare to know and

accept the Clube Português de Canicultura's Show Regulations, confi rm that every information in this entry form is true

and that I will obbey the disciplinary penalties of the C.P.C. & B.C.P.

CLASSE / CLASS

13 €

16 €

2ª Inscrição
10 €
13 €
Reprodutores, Pares e Grupo de Criador
Grátis

Grátis

25 €

18 €
15 €
Grátis

- O pagamento no dia da exposição terá uma taxa de 15
€ por exemplar.
- O pagamento das inscrições por transferência
bancária depois do dia 12 de Abril terão uma taxa de
10 € por exemplar.
- O comprovativo de pagamento deve ser enviado em
conjunto com as inscrições, destacando o nome dos
exemplares.

IBAN:

PT50 0010 0000 2634 1600 0012 6

SWIFT / BIC:

BBPIPTPL

