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2 Julho - As inscrições estão encerradas. Junte-se a nós, já este sábado, e assista ao desfile
dos nossos animais. Veja aqui  como chegar ao
local.

  

  

Tem um cão adotado à ABRA?

  

 Então participe na 1ª Prova de Obediência e desfile com o seu "cãopanheiro" vestido com um 
adereço de Verão. 

  

Sábado, dia 6 de Julho, às 10h30 na Rua do Castelo, Braga.

  

Por apenas 2,5 patinhas recebe um diploma de participação e o lenço identificativo do seu
amigo de 4 patas.  E se
o seu animal for o "cãopeão" 
receberá um prémio especial!
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  Regulamento da Prova:  1. INTRODUÇÃO  1.1. A ABRA - Associação Bracarense Amiga dos Animais, vai realizar no próximo dia 6 deJulho a 1ª Prova de Obediência de animais adotados à ABRA.  1.2. A Prova de Obediência irá realizar-se na Rua do Castelo, em Braga. Esta prova tem comoobjetivo eleger o vencedor nas seguintes categorias:     1. O mais obediente     2. O "mais fashion"  através do voto de um júri composto por 3 (três) elementos.  1.3. Durante a prova será permitida a utilização de roupas, fitas, colares e quaisquer outrosadereços no animal, alusivos ao Verão.  1.4. A finalidade da prova é a participação do público em geral, estando especialmente voltadopara os adotantes de animais à ABRA. Só serão admitidos para a prova os animais queestejam inscritos e apresentem boletim de vacinas atualizado.  1.5. É da responsabilidade da ABRA zelar pela execução deste regulamento e resolver oscasos omissos.  2. PARTICIPANTES  2.1. Os participantes deverão inscrever-se através do site da ABRA (www.abra.org.pt) eefetuar, no dia da prova, o pagamento de 2,5 patinhas.  2.2. O período para inscrições será até 29-06- 2013.  2.3. Cada participante poderá participar na prova apenas com um animal.  2.4. O animal deverá estar em boas condições físicas, limpo e deverá permanecer durante todoo evento com trela acompanhado do participante ou de responsável. Os animais de raçapotencialmente perigosa deverão permanecer no local da prova com açaime.  2.5 O responsável por cada animal deverá sempre proceder à limpeza imediata dos dejetos doseu cão, trazendo sacos próprios para o efeito.  2.6 Caso algum animal se encontre a desestabilizar o prosseguimento da prova, o responsávelpelo mesmo deverá afastar-se do local.  2.7. Os participantes com idade inferior a 18 (dezoito) anos apenas poderão participar nestaprova se estiverem autorizados e acompanhados pelos seus representantes legais.  2.8. Os cães inscritos deverão comparecer com meia hora de antecedência no local derealização do evento e nesta ocasião receberão um número sequencial, que corresponderá àordem de participação na prova.  2.9. Cada cão deverá desfilar com seu respetivo dono ou responsável.  2.10. O não comparecimento do animal inscrito na data, local e horário determinados para arealizaçã da prova, implica automaticamente a sua desistência na participação.  3. HORÁRIO DA PROVA E JÚRI  3.1. A prova irá realizar-se no dia 6 de Julho às 10h30.  3.2. O apuramento dos vencedores ocorrerá no mesmo dia da realização da prova, sendoefetuada logo decisão do júri.  3.3. O júri será composto por três elementos definidos pela direção da ABRA.  4. PRÉMIOS  4.1. Será premiado o primeiro classificado em cada categoria.  4.2. Em cada categoria será atribuído um prémio-surpresa.  www.ag-tng.com.ua np.com.ua/ citroen.niko.ua/ engi.kiev.ua proffitness.com.ua www.docservis.com.uamexes.com.ua/что подарить маме
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http://ag-tng.com.ua/ru/separator3.html?pid=4
https://np.com.ua/complex-equipment.html
http://citroen.niko.ua/services/service_center/
http://www.engi.kiev.ua/uslugi-i-tseny/
http://proffitness.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8/
http://docservis.com.ua
http://docservis.com.ua
http://mexes.com.ua/catalog/zhenskaya-parfyumeriya/valentino/
http://www.emozzi.com.ua/catalog/podarki-mame/

