51ª Exposição de Criação, Sábado, dia 19 de maio de 2018

Juíz confirmado: JOSÉ GRAÇA ARANHA
PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO CBKC : BRC/E-19356/18

Prezados Pastoreiros,
Nossa exposição se realizará no sábado, dia 19 de maio de 2018.
Temos agora um local magnífico para nossas exposições com um grande campo de futebol
perfeitamente gramado, com lanchonete, banheiros masculino e feminino limpos e bem cuidados,
piscina e até churrasqueira para aqueles que quiserem.
Local do evento:
Clube de Campo de São Roque
Estrada do Carmo 509
São Roque / SP

Valor das inscrições:
R$ 70,00 por cão
R$ 60,00 por cão a partir de 3
cães do mesmo proprietário
e-mail para inscrições:
eabourqui@hotmail.com

Informações: whatsapp 11 99119-6441

Como chegar: Rodovia Raposo Tavares sentido interior, saida no km 45 sentido Ibiuna para pegar
na Rodovia Bunjiro Nakao. Saida no km 48,5 na Estrada Municipal do Carmo. Dois km a frente do
lado esquerdo se encontra o Clube de Campo de São Roque.
Encerramento das inscrições: 15/05/2018
As inscrições deverão conter o nome do cão, nº de registro, tatuagem/chip, data de nascimento, sel,
raio-x, nome do pai/mãe, nome do proprietário, variedade e deverão ser pagas na retirada dos
coletes.
Utilização da piscina : R$ 12,00 por pessoa para exame médico
Aluguel de churrasqueira pequena : R$ 20,00 (não será permitido fazer churrasco em outro local)
Entrada gratuita para todos os participantes!

Campo de exposição

piscina

churrasqueiras

Programação:
Sexta-feira, 18.05.2018
•

A partir das 20h00 – Jantar de confraternização no Restaurante Gramado Grill
Endereço: Av. José Giorgi, 33 – km 26,5 Rod. Raposo Tavares sentido - Cotia –
Telefone: (11) 4702-6297

Sábado, 19.05.2018
•

09h00 – Abertura da secretaria;

•

09h30 – Início da exposição com apresentação da 6ª categoria.

Prova de proteção após a 4ª categoria machos.
Figurante: JUAREZ RIBEIRO
Possibilidade de fazer CAB, permitidos e seleção com o juíz Alexandre C. Tavolari. Agende.
Hospedagem:
Para aqueles que necessitam de hotel, existe a possibilidade de se hospedar dentro do clube com
local na sombra para estacionar carros e carretas com cães:
5 Apartamentos:
Cada apartamento com um quarto, uma sala e um banheiro: 1 cama de casal, 1 beliche, 1 sofácama, com 2 TV’s, ventilador no quarto e 1 geladeira
Cada apartamento acomoda até 5 pessoas : R$ 115,00 por pessoa com café da manhã
2 Apartamentos:
Cada apartamento com um quarto, uma sala e um banheiro: 1 cama de casal, 1 beliche, com 2 TV’s,
ventilador no quarto e 1 geladeira
Cada apartamento acomoda até 4 pessoas : R$ 115,00 por pessoa com café da manhã
2 Casas:
Cada casa tem dois quartos, uma sala com TV, geladeira e dois banheiros: cada quarto com uma
cama de casal e um beliche.
Cada casa acomoda até 8 pessoas : R$ 115,00 por pessoa com café da manhã

5 APARTAMENTOS

2 CASAS

Reservas de acomodação:
Impreterivelmente até o dia 16.05.2018 na Central de Reservas do clube pelo
tel: 11/3122-5349 das 08:00-12:00 e das 13:00-17:00 hs.

Não percam mais este evento pastoreiro!
O LUGAR É LINDO, A FESTA É NOSSA!!
Participem com seus cães!

Atenciosamente
Spac – Cotia

