
 

II Festival Dog Show do Paraná 
 

PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO: PRG/I2P – 19774 Á 19776/18 

             

 

48ª Exposição Internacional  

Sr. LUIZ ALEXANDRE A DE ALMEIDA (BR) 

159ª Exposição Panamericana           

Sr. JOSE ARNALDO DE MEDEIROS NETO (BR) 

160ª Exposição Panamericana 

Sr. MIRIAN WENDHAUSEN (BR)  

 
Local: Parque de Exposições Ney Braga – PAVILHÃO INTERNACIONAL 

   Avenida Tiradentes, 6275.  LONDRINA - PR 
            Voltagem do local: 110 e 220 V.          
   
 
Abertura da Secretaria: 08:00h  
 
Início dos julgamentos: 09:00h  
 
Superintendente: João Ihor 
 
Veterinária Responsável: Marli Gonzales  

 
Informações Importantes: 

 

- O local da exposição estará aberto na sexta-feira, a partir das 14hs; 

- No local temos banheiros dentro do pavilhão e chuveiros nos banheiros externos. – FAVOR MANTE-

LOS LIMPOS 

 

Duvidas, estaremos a disposição nos seguintes telefones: 

 

Mauricio Pinelli (43) 99122-2227 

Joane Nishi (43) 99902-0393 

Patricia Remonte - (43) 3341-8398  ou (43) 99915-3258 
 
Antes de fazer sua inscrição consulte o novo regulamento de exposições CBKC, no site www.cbkc.org . Que entrou em 

vigor no dia 01/01/2018, revogando todas as disposições em contrário:  
1.  CÓPIA DO PEDIGREE: De acordo com o novo regulamento de exposições, conforme art.26: É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA 
CÓPIA DO PEDIGREE, NO ATO DA INSCRIÇÃO.  
2.  COMPROVAÇÃO 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.  CÓPIA DE TÍTULO HOMOLOGADO: Conforme art.81 para as classes campeonato e grande campeonato, só serão aceitas as 
inscrições de cães possuidores de títulos confirmados (cópia 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; campeonato; grande campeonato; veteranos.  
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 promotor”.  
 

http://www.cbkc.org/


 
 
 
Obs.:   Os Srs. Handlers deverão informar quais cães irão apresentar. No dia 11/05/2018, sexta-feira, será estabelecido o horário 
de entrada dos cães em pista. Este estará disponível no site www.kclondrina.com.br  e no Facebook. Não serão tolerados atrasos.  
 
 
 

 
Programa Junior Handler: 
Inicial de 04 a 06 anos; 
Mirim de 07 a 10 anos;  
Juvenil de 11 a 17 anos.  
Ambos os sexos, ocorrerá em uma das pistas.  
Inscrições antecipadas e durante o evento.  
Imprimir a ficha de inscrição no site da CBKC e entregar no dia do evento até as 12:00. 
 

 

 
 
 

Encerramento das Inscrições: 30/10/2018 as 18:00 Hr 
 

Valor:   R$ 60,00 inicial   

 R$ 120,00 filhotes até 09 meses       

 R$ 150,00 acima de 09 meses E UM DIA 

 

BANCO PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 

CX ag: 1286 c/c 258-9  

 

 

Fone / Fax: (43) 3341-8398          

E-mail:  kclondrina@sercomtel.com.br /  www.dogshow.com.br  / kcgc@kennelcuritiba.com 

 
O Kennel Club de Londrina estará realizando suas exposições nos dia 04 de NOVEMBRO no mesmo local. 

Compareçam aos dois EVENTOS em somente um final de semana... 

Das Inscrições: 

✓ Só serão aceitas inscrições completas: dados do cão, proprietário, telefone do proprietário e handler; 
✓ As inscrições feitas por e-mail serão confirmadas via e-mail, favor verificar confirmação;  
✓ O não comparecimento do cão inscrito não isenta o proprietário do pagamento da inscrição (resol. da CBKC nº158);  
✓ Cães que estiverem em débito com outros clubes não terão suas inscrições aceitas; 

✓ Conforme o Regulamento de Exposição da CBKC, as inscrições dos cães possuidores de títulos somente serão aceitas mediante comprovação dos 
mesmos; 

✓ A retirada das inscrições somente será realizada mediante pagamento ou comprovação do mesmo;  
✓ A secretaria estará 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 imunização anti – rábica.  

• É proibido aos apresentadores de cães usarem qualquer vestimenta que identifique o proprietário ou criador do exemplar apresentado conforme 

CBKC 0040/95 de 16/06/95, bem como propagandas, exposição e venda de produtos no local do evento sem a prévia autorização do clube 
promotor. 

• A Superintendência reserva-se ao direito de alterar a programação de horário e árbitros sempre que se fizer necessário para o bom andamento 

do evento. 

• As pistas correrão simultaneamente, portanto pedimos aos senhores handlers que tragam ajudantes. 
✓  

                                                
         

http://www.kclondrina.com.br/
mailto:kclondrina@sercomtel.com.br
http://www.dogshow.com.br/

