
 

 

 

PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO: PRB/IPN – 18593 Á 18595/17 

 

             

17ª Exposição Internacional  

Sra. FRANCIS SMITH - Argentina 

71ª Exposição Panamericana  

Sr. JUAN RIVERA - Uruguai 

71ª Exposição Nacional 

Sr. JOSÉ ALBERTO BRAZ THIERS 

 
Local: Parque de Exposições Ney Braga  - Pavilhão INTERNACIONAL      
          Avenida Tiradentes, 6275.  LONDRINA - PR 
          Voltagem do local: 110 e 220 V.  

 
Informações Importantes: 

 

- O evento sera no Pavilhao Internacional; 

- O Kennel Club de Londrina e o Grande Curitiba Kennel Clube, contarão com seguranças armados, 

exclusivos para o evento a partir das 14:00 do dia 22/09 até às 7:00 do dia 25/09; 

- Alem desses, teremos os Segurancas do Parque de Exposições (na portaria e rondando pelo 

parque); 

- O Pavilhao estará aberto na sexta-feira, a partir das 14s; 

- O mesmo ficara fechado das 22 hs ate as 07 hs (neste período, somente será autorizada a entrada 

de pessoas previamente cadastradas e identificadas com pulseiras de segurança); 

- No local tera Lanchonete/Restaurante, aberto na sexta-feira (a tarde) ate o final das nossas 

exposições; 

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

 

Duvidas, estaremos a disposição nos seguintes telefones: 

 

Mauricio Pinelli (43) 99122-2227 

Valéria Ricci  (43) 99644-5111 

Joane Nishi (43) 99902-0393 

Patricia Remonte - (43) 3341-8398 OU (43) 99915-3258 
 
Diretoria Kennel Club de Londrina 
 
 

 

 

 

Encerramento das Inscrições: 20/09/2017 

Valor: R$ 120,00 até 09 meses          R$ 150,00 acima de 09 meses E UM DIA           

E-mail: kclondrina@sercomtel.com.br / INSCRIÇÕES PELO SITE DOG SHOW www.dogshow.com.br 
 

DADOS BANCARIOS: Banco BRADESCO AG 6239-1 C/C 017577-3 KENNEL CLUB DE LONDRINA       -     CNPJ: 78021888/0001-36 
 

 

ESTAREMOS ACEITANDO CARTÃO DE DEBITO 
 

 
 
 

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


Hotéis que aceitam cães em LONDRINA: 
 

GALLI 43 3375-3000 
 

CEDRO 08004007475 
 
LONDON 43 3348-0001 

 
 
 

 
 
 
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 
 Inscrições suplementares serão aceitas conforme o numero limite de cães aceito pelo regulamento de Exposição CBKC, art.15, par 2. 

Valor: R$ 180,00 independente da idade do cão. 

 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. 


