Regulamento
1- Definição e âmbito de aplicação
O presente Regulamento diz respeito ao evento competitivo de ornitofilia denominado 2.º Grande Prémio Costa Verde – Cidade
de Vila do Conde organizado pela Associação de Canaricultores de Vila do Conde
2- Local de Realização
O evento terá lugar no pavilhão gimno-desportivo dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde
3- Organização e Gestão
Comissão Organizadora será constituída por elementos dos Corpos Sociais do clube organizador do evento.
4- Expositores
Serão admitidos expositores inscritos em todos os clubes da FONP. Todos os expositores deverão indicar o seu n.º de criador
nacional e autorizam a organização a efectuar todas as diligências que esta considere necessárias à sua verificação.
5- Aves a Concurso
Apenas será admitida inscrição de aves nascidas em cativeiro, devidamente anilhadas com anilhas da FONP.
6- Inscrição
Será apenas admitida a inscrição dentro da lista de secção e classes editada para o 2.º Grande Prémio Costa Verde - Cidade de
Vila do Conde a publicar oportunamente.
A inscrição só será válida se efectuada na ficha oficial de inscrição e depois de liquidado o valor de 2,00 € por cada ave a
inscrever para não sócios do Clube organizador e de 1,50 € para sócios da Associação de Canaricultores de Vila do Conde
No acto de inscrição cada expositor deverá liquidar o valor de 5,00 € que se destina à aquisição do catálogo e classificações.
A data limite de inscrições está fixada para o dia 01 de Novembro de 2009 na sede Social da Associação de Canaricultores de
Vila do Conde, Rua 5 de Outubro, 422 Vila do Conde ou nas sedes dos clubes referenciados no ponto 4
7- Entrega de Aves
A entrega das Aves decorrerá no Domingo dia 08 de Novembro de 2009 das 10:00 às 13:00 e das 15:00 às 19:00horas. No acto
de entrega de aves, será verificado o seu estado sanitário sendo recusada a entrada em caso de estado não satisfatório.
8- Julgamento e Classificações
O julgamento e classificações decorrerão nos dias 10 e 11 de Novembro de 2009.
9 - Prémios e pontuações
Será atribuído prémio de presença a todos os expositores que participem pelo menos com cinco aves. Os resultados dos três
primeiros lugares de cada classe serão contemplados com troféu desde que o seu criador tenha exposto no mínimo cinco aves.
Tabela de Pontuação
Individuais
Ouro
89

Prata
89

Bronze
89

Ouro
356

Prata
356

Bronze
356

Equipas

O Expositor com maior número de aves expostas será premiado.
O Expositor que obtiver o 1.º lugar no ranking de medalhas, será premiado.

10 - Aves para venda e Feira de Aves
Os expositores poderão fixar um preço para venda da ave exposta no acto da inscrição. Sobre a venda será cobrado pela
organização uma taxa de 10%. Se o preço da ave for colocado depois do julgamento será cobrado pela organização uma taxa de
15% do valor da venda.
A Feira de Aves é da responsabilidade do criador/sócio numa mesa com taxa de aluguer de 25,00 € durante os três dias de
exposição para o sócio da Associação de Canaricultores de Vila do Conde, 35,00 € para expositores não sócios e de 75,00 € para
outros criadores. As reservas das mesas são limitadas ao espaço existente.
11 – Alimentação, gestão e disposição das aves na exposição
A alimentação das aves, a sua gestão e disposição durante o evento é da exclusiva responsabilidade da comissão organizadora.
A organização procurará assegurar as melhores condições mas não poderá ser responsabilizada por qualquer acidente, morte ou
roubo de qualquer ave.
12 – Abertura ao público e acesso à exposição
O público terá acesso à exposição através da aquisição de bilhete/sorteio no valor de 1,00 € para maiores de 12 anos. Os sócios
com a quota em dia (quota de 2009) e mediante a apresentação do cartão terão entrada gratuita.
Catálogo – Custo do catálogo para visitantes – 7.50 €
Horário
Sexta-feira dia 13 de Novembro das 11:00 às 12:30 h. e das 15:00 às 19:00
Sábado dia 14 de Novembro das 10:00 às 19.30 h.
Domingo dia 15 de Novembro das 10:00 às 18:00 h.
Domingo dia 16 de Novembro às 18:30 h entrega das aves.
13 - Publicidade
Capa – 200,00 € (a cores)
Contra-capa - 100,00 € (a cores)
Páginas centrais - 100,00 € (a cores)
Página – 75,00 €
Meia Página – 40,00 €
Quarto de Página – 20,00 €
Oitavo de Página (apenas para apresentação de cartão de criador) – 7,50 € para sócios da Associação de Canaricultores de Vila
do Conde e de 10,00 € para restantes criadores
14 – Jantar de entrega de prémios
A cerimónia de entrega de prémios decorrerá durante a realização de um jantar num restaurante da cidade de Vila do Conde.
A inscrição deverá ser feita e paga no acto da inscrição das Aves. O custo do Jantar será publicado oportunamente.
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