REGULAMENTO DOG FASHION DAY

1. EVENTO
O Desfile será realizado no sábado dia 16 de junho de 2018, no estacionamento E4 do Minas Shopping,
na Av. Cristiano Machado, nº 4.000 (União – Belo Horizonte/MG);
Poderão participar do desfile cães de ambos os sexos, acompanhados do seu dono;
O DOG FASHION DAY 2018 é uma realização do GRUPO BAND MINAS em parceria com o MINAS
SHOPPING e patrocínio da DROGARIA ARAÚJO e CNR.

2. INSCRIÇÕES
No site www.dogfashiondaymg.com.br ou presencial às 09h00 do dia 16/06 no evento –
Estacionamento E4 do Minas Shopping;
A organização poderá a qualquer tempo, sem aviso prévio, rejeitar inscrições, suspender ou prorrogar
prazos, adicionar ou limitar o número de inscritos em função da necessidade e disponibilidade
técnica/estrutural;
Poderá a organização suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos públicos,
vandalismo e/ou motivos de força maior;
A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste REGULAMENTO com fins
técnicos, organizacionais, questões referentes a fornecedores, órgãos públicos, sem prévio
aviso, incluindo a data e local do evento;
Ao se inscrever neste evento o participante concorda com essa cláusula isentando o GRUPO BAND
MINAS, seus parceiros, contratantes, fornecedores e patrocinadores, de qualquer cobrança
posterior a estas alterações referente a qualquer despesa ou indenização que o participante
entenda ter a seu favor.
3. PREMIAÇÃO e RESULTADOS
O critério adotado para premiação será o de votação do júri técnico escolhido pela organização do
evento.
Os cachorros serão premiados nas categorias - pequeno, médio e grande porte, sendo: Mais Fashion,
Mais Simpático e Mais Parecido com o Dono;
Os vencedores em primeiro lugar receberão 01 (um) troféu;
Os participantes que não estiverem presentes na entrega das premiações cederão o prêmio para o
segundo colocado e assim sucessivamente;
Qualquer reclamação sobre o resultado da competição deverá ser feita, via e-mail
(lnunes@band.com.br), até 7 dias após a primeira publicação do resultado no site do evento;
Serão distribuídos para os 200 (duzentos) primeiros cães uma Tag Dog (placa identificadora) que será
gravada com o nome do cachorro, telefone e nome do seu dono;
As pessoas receberão 01 (um) voucher para a troca da Tag no quiosque do Empório do Aço;

Será APENAS 01 (uma) Tag Dog por cachorro e não serão gravadas todas no mesmo dia, as datas e
horários para as gravações serão informadas pelo próprio Empório do Aço.
4. CUIDADO COM OS ANIMAIS E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES
Os cuidados e atenção com os animais participantes são prioridade, os mesmos devem estar sempre
acompanhados de seus donos e permanecer na coleira e guia;
Os proprietários que cometerem as infrações abaixo serão desclassificados:
Arrastar ou forçar o cão a fazer qualquer coisa, através de agressão física ou verbal e colocar em risco a
integridade física do cão;
O uso da focinheira é OBRIGATÓRIO para cães das seguintes raças: Mastim, Napolitano, Pit Bull,
Rotweiller, American Stafforshure Terrier e suas derivadas ou variações;
É de responsabilidade do dono trazer saquinho descartável para recolher os dejetos do seu animal;
Lembre-se, mesmo que a lei não obrigue as demais raças a utilizarem focinheira, se o seu amigo for um
pouco agressivo com pessoas ou outros cachorros, use a proteção, isto evitará que a diversão
se torne desagradável para vocês e para os demais participantes.
5. GERAL
A organização é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao regulamento, cancelamento,
alteração no formato do evento. Sejam por negociações com órgãos públicos, fornecedores e
motivos que coloquem em risco a segurança dos participantes, antes, durante e após o evento;
O prazo de inscrição poderá ser menor que o divulgado caso o número máximo de participantes do
EVENTO seja atingido;
Ao participar deste evento, o participante aceitará e concordará, incondicionalmente em ter sua
imagem divulgada através de fotos, filmes (inclusive aéreo), rádio, jornais, revistas, televisão,
internet ou qualquer outro meio de comunicação, seja para usos informativos, promocionais ou
publicitários, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de
qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de
comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e fotografias relativos ao evento têm o direito
reservado aos organizadores;
Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento
estará sujeita à aprovação dos organizadores do evento por escrito;
O evento será realizado em qualquer condição climática, entretanto, poderá ser cancelada caso as
condições ponham em risco a integridade física dos participantes;
As regras que não forem cumpridas são passíveis de desclassificação;
Haverá ambulância com socorrista de plantão para emergências, nos casos de remoção será feita para
a rede pública de saúde sob responsabilidade desta. (A organização não tem responsabilidade
sobre o atendimento médico);
Todos os inscritos no DOG FASHION DAY 2018 estarão cobertos por um seguro de acidentes pessoais.
A apólice se encontra em poder da BAND MINAS e cobre somente o participante devidamente
inscrito no evento;
Dúvidas devem ser enviadas por e-mail: lnunes@band.com.br;
É proibido e será desclassificado o participante que realizar qualquer atividade promocional, política
(distribuição de brindes, folhetos de propaganda, vendas, som, cobrança de ingresso na tenda

etc.) sem autorização da comissão organizadora. Não será permitida a montagem de qualquer
estrutura fora da área determinada pela organização;
O participante do evento que fizer qualquer desacato ou reclamação verbal à organização, ou incitar
conflitos entre participantes, organizadores e patrocinadores será desclassificado;
Os casos omissos ao regulamento serão analisados, julgados e decididos pela organização a qual
compete a decisão final sobre qualquer assunto. A ORGANIZAÇÃO poderá a seu critério ou
conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar nesse regulamento, total ou
parcialmente. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão
organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões.
6. RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos fins (eu e meus sucessores) que isento a organização, patrocinadores e local
de realização de quaisquer responsabilidades relacionadas a eventuais acidentes que possam
acontecer durante o evento;
Autorizo e cedo os direitos de utilização das imagens feitas no evento (fotos, vídeos, inclusive aéreo)
para a divulgação desse e de outros dessa empresa. Filmes e fotografias relativos à prova têm o
direito reservado à organização. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um
profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da prova
por escrito;
Ao inscrever-se, o PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e autoriza os organizadores, patrocinadores,
apoiadores e realizadores, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço
eletrônico, físico, SMS (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer
outro tipo de correspondência;
Entendo que todos os materiais/equipamentos necessários para participação são de minha inteira
responsabilidade, bem como qualquer prejuízo, dano material ou moral causado pelo
participante inscrito à outro ou a terceiros, sendo seus atos, de única e exclusiva
responsabilidade do mesmo. Ao se inscrever, o PARTICIPANTE assume as despesas de
transporte, alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação antes, durante e depois do evento;
Não é permitida a guarda de pertences de clientes na área do evento, não havendo responsabilidade
sob os mesmos;
Aceito não portar ou utilizar qualquer tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do
evento, dos participantes e das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou
autoridades das áreas do evento. No ato da inscrição cada participante deverá ler o
regulamento e concordar que leu o regulamento, não podendo alegar falta de conhecimento
do mesmo.

