BASES DESFILADA DE GOSSOS
Dia i lloc de la celebració: Dia 21 de maig, Rambla Nova de
Tarragona ( davant oficina de turisme ).
Horari: De 10 del matí a 14 de la tarda, amb l’entrega final de
premis.
Participants: El concurs està obert a tot tipus de gossos , no
queda exclòs cap raça , en el cas de gos PPP haurà d’anar amb
morrió.

Categories:
-

Cadell, 0 a 10 mesos
Adult, 10 mesos a 8 anys
Veterà 8 anys amunt
Presentador Infantil, nens de 3 a 10 anys

Inscripció:
La inscripció serà prèvia al esdeveniment. Data límit 19 de maig.
A la web www.laviat.com trobareu la informació més detallada del
esdeveniment i enllaç al FORMULARI per a validar les inscripcions.
Requeriments de participació:
Es deixarà definit la normativa municipal i de conflicte de desfilada
de gossos i concurs de tota Espanya, on s’anomenarà que si tens
un gos PPP ha d’anar amb morrió, i si el gos en aquell moment té

una malaltia, està molt nerviós o una altra conseqüència que
pugui perjudicar a la resta dels participants, automàticament

quedarà fora del concurs per la seguretat i la salut del mateix gos,
del propietari i la dels altres.
El dorsal de participació es repartirà a cada participant segons
l’hora de arribada, en horari de 9 a 9.55 del matí del mateix
dissabte 21 de maig. Tots els inscrits que vinguin fora d’horari no
podran desfilar.
Jurat:
- Representant de l’associació de comerciants Via T
- Consellera de l’Ajuntament de Tarragona de parc i jardins i
benestar animal Elvira Vidal
- Perruqueria canina “Mimi’s Dog Boutique & Spa”
- Ensinistrador de gossos Willy Delil (Criador, Educador caní
Pastor-Aleman )
Organització desfilada canina
El protocol d’aquest esdeveniment durant el acte consistirà els
següents passos:
En el cas de que hi hagi molta participació:
Es donarà un dorsal a tots els participants, un cop comenci el
esdeveniment, s’anirà cridant per odre de numeració als dorsals.

Es destinarà un espai anomenat Pre-ring on es delimitarà amb
unes tanques on els participants hauran d’esperar un cop fet la
desfilada a que vingui el jurat i els faci les valoracions.
Els participants desfilaran per la catifa situada al terra i un cop
finalitzat es situaran al Pre-ring, allà el jurat avaluarà als gossos i
descartarà als no classificats.

Posteriorment tots els gossos finalistes tornaran a desfilar, el jurat
tornarà a elegir fins que quedin 3 guanyadors per cada una de les
categories.
Tots els participants s’emportaran una bossa de benvinguda
amb obsequis i mostres.
Premis:

- 1er de cada categoria : Trofeig guanyador , 1 sac de pinso
de 15 Kg gama premium de la marca Titanium Coat.
- 2on de cada categoria : Diploma acreditatiu, sac de pinso 3
Kg gama premium, Titanium Coat.
- 3er de cada categoria : Diploma acreditatiu, sac de pinso 3
Kg gama premium Titanium Balance.

Sortejos durant l’acte:
Es farà servir el numero de dorsal dels participants per sortejar
diferents productes i serveis.

-Acció promocional ARION - 4 mesos de pinso gratis gama
Premium.
- Acció promocional : 3 estades d’una setmana a la guarderia
canina Pastor-Alemany. http://www.pastor-aleman.com/
- Acció promocional : Una sessió de perruqueria canina
completa i una sessió de perruqueria bàsica a “Mimi’s Dog
Boutique & Spa”

