REGULAMENTO
3ª CORRENDO PRA CACHORRO
Local: Boulevard Shopping - Vila Velha – ES
19 de novembro do ano de 2017

A PROVA:
A 3ª CORRENDO PRA CACHORRO será realizada no dia 19 de novembro do ano de 2017 (domingo), com
largada prevista para às 8h para todas as categorias. A prova principal terá 2 km (corrida ou caminhada), a
das crianças 1.5km ( corrida ou caminhada ) e terão duração máxima de 1h30min onde teremos a
participação dos cães e seus donos que terão que caminhar ou correr (de acordo com a saúde de seus
cães e liberação do médico veterinário) com seus cachorros. (pode até levar no colo desde que o
participante ande.
A participação no evento será em dupla (cachorro e seu dono).
O PARTICIPANTE assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética sua e de seu
cachorro, e que treinaram adequadamente para o EVENTO.

PREMIAÇÃO:
Haverá premiações do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) lugar geral para os participantes. Que completarem o
percurso com seus cães.
Obs: Todos os atletas que terminarem a prova no tempo máximo de 01h30min receberão uma medalha de
participação alusiva à prova.

KIT DO CORREDOR:
No ato da retirada do kit, favor entregar 2kg de ração em embalagem de fábrica.
INSCRIÇÕES: www.ESPORTEVIX.com.br
O valor da inscrição é de e R$ 30,00 para Cãominhada ou Cãorrida + R$ 6,00 de taxa de comodidade + 2kg
de Ração que deverá ser entregue na Retirado do Kit.
1º lote: R$ 30,00 para Corrida e para Caminhada Pet do inicio do mês de abril até 03/09/2017.
2º lote: R$ 40,00 para Corrida e para Caminhada Pet do dia 04/09/2017 até 10 /11/ 2017.

ATRAÇÕES:
Além das provas, haverá comidinhas e moda para os pets: Tenda Gourmet, com diversas comidas
especiais para seu amigão, Tenda “Pet Fashion”, com empresas de acessórios para cães, Tenda Dog com
diversos serviços e ONG Animal. Para entreter os presentes palestra de bem estar animal, muita brincadeira
e sorteios nas apresentações no Palco Principal.
E para garantir a segurança das duplas previstas no evento, serão disponibilizadas ambulância simples
para humano.
Os pets, contarão com o serviço composto por duas equipes de especialistas em veterinária e resgate
animal, e uma ambulância de UTI especial para eles.

PROGRAMAÇÃO:
Data: 19/11/2017
Local: Estacionamento do Shopping Boulevard Vila Velha ES
07h00 - Abertura da Arena
08h00 - Horário da largada Cãorrida
08h10 - Horário da largada Cãominhada
09h45 - Premiações e lanche
10h20 - Brincadeiras, sorteios e trações para as crianças
11h00 - Encerramento

REALIZAÇÃO:
ESTILO VIRA LATA
Contato: ESTILO VIRA LATA (Bianca Newlands)
Cel: 27 98109-6552 / whatsap
Email: correndopracachorro@gmail.com | estiloviralata@yahoo.com.br

