MINHADA
A caminhada de cães de Araras

REGULAMENTO
I - Dos objetivos do evento:
• Conscientizar sobre bons tratos, higiene e responsabilidade com
os animais de estimação;
• Incentivar a adoção de animais do Canil Municipal de Araras;
• Proporcionar uma opção de lazer junto ao melhor amigo;
• Incentivar a coleta das matérias fecais dos animais;
• Alertar sobre o uso da coleira, guia e focinheira;
• Orientar sobre a castração dos animais;
• Arrecadar ração e fortalecer a atuação dos grupos de proteção
animal do município.

II - Das inscrições
• A inscrição será realizada mediante o preenchimento de ficha
própria e a doação de 02 (dois) quilos de ração;
• A inscrição poderá ser efetuada anteriormente nos eventos de
divulgação da Cãominhada de Araras 2017, nos dias 09 e 16 de
Setembro;
• No dia do evento também poderão ser efetuadas inscrições,
conforme este regulamento;

• O responsável pelo animal deverá ser maior de 18 anos, embora
a atividade se destine a toda à família, com destaque especial
para a participação de crianças e jovens;
• Só terá direito a brindes e participação dos sorteios os animais
inscritos;
• Mantenha seu cão sempre hidratado. A organização do evento
disponibilizará, na mesa de inscrições, vasilhames individuais e
água potável.

III - Das atrações
• É permitido a distribuição ou sorteio de brindes entre as
empresas parceiras e os participantes inscritos.

IV - Outras determinações
• Não serão permitidos animais soltos;
• Não será possível a participação de fêmeas com sinais evidentes
de cio;
• Cada animal é responsabilidade de seu tutor acima de 18 anos;
• Todos os animais participantes devem estar usando coleira e
guia;
• Cães das raças mastim napolitano, pit bull, rottweiller, american
stafforshire terrier e raças derivadas ou variações de qualquer
dessas raças deverão obrigatoriamente usar coleira, guia curta e
focinheira, como determina a lei;
• Os proprietários autorizam a utilização de imagem suas e de
seus animais em fotografias e vídeos do evento;
• Os casos omissos, dúvidas ou alterações serão esclarecidos pela
organização do evento;
• Ao inscrever meu pet, concordo integralmente com as regras
estabelecidas neste regulamento.

