22ª Monográfica Nacional do Dogue Alemão
Formulário de inscrição
Nome / Name: __________________________________________________________________
LOP / pedigree nr: ___________________ Microchip:___________________________________
Data de nasc./ DOB: ___/___/____ Cor/Color: ________________________________________
Classe / Class: ____________________________ Sexo/ Sex :

M

F

Pai / Father: ____________________________________________________________________
Mãe / Mother: __________________________________________________________________
Criador / Breeder: _______________________________________________________________
Proprietário / Owner: _____________________________________________________________
Morada / Adress : _______________________________________________________________
Código postal / postal code: __________________________ Pais / Country : ________________
Email: _________________________ Telefone/ Phone nr: _______________________________
Data / date: ___________________ Assinatura / Signature: ______________________________

Confirmação EuDDC

(25€)

o Dia 3 de Dezembro pelo juíz José Manuel Pacheco
o Necessário enviar juntamente com o comprovativo de pagamento, os despistes oficiais de
displasia.

Número de Pessoas para Jantar Anual DACP (25€/pessoa s/IVA – pago no local): ___________

É obrigatório a apresentação de boletim sanitário ou prova de vacinação anti-rábica dentro de prazo de validade
conforme determinado anualmente pela DGAV, devendo comprovar possuir também as vacinas para as principais
doenças infeto-contagiosas da espécie, efetuadas há mais de 8 dias, para poder levantar a documentação. É
obrigatória a identificação por método eletrónico através da aplicação de microchip no centro da face lateral esquerda
do pescoço (DL 313/2003 17 de Dezembro).

Inscrições: enviar comprovativo + ficha de inscrição para expo@dacp.pt

22ª Monográfica Nacional do Dogue Alemão
Formulário de inscrição

1º inscrição
2º inscrição
3º inscrição e seguintes
Bebés
Cachorros
Pares
Grupo de criador
Grupo de Reprodutor
Veteranos

Sócios *
1º Prazo
2º Prazo
23,00€
26,00€
17,00€
18,00€
13,00€
14,00€
9,00€
10,00€
13,00€
14,00€
10,00€
15,00€
14,00€
20,00€
Grátis
Grátis
Grátis
Grátis

Não sócios
1º Prazo
2º Prazo
33,00€
36,00€
23,00€
25,00€
18,00€
20,00€
13,00€
14,00€
18,00€
20,00€
15,00€
21,00€
20,00€
28,00€
10,00€
15,00€
Grátis
Grátis

1º Prazo: 14 de Novembro
2º Prazo: 26 de Novembro
*para usufruir do valor de sócio é necessário ter a quota de 2022 liquidada.
IBAN: PT50 0033 0000 4563 5710 1840 5

Classes: Bebé: de 4 a menos de 6 meses; Cachorro: de 6 a menos de 9 meses; Junior: de 9 a menos
de 18 meses; Intermédia: de 15 a menos de 24 meses; Aberta: a partir dos 15 meses; Campeão: juntar
certificado de campeão; Veteranos: a partir dos 8 anos; Classe de pares: 2 exemplares de sexo diferente,
pertencentes ao mesmo proprietário; Grupo de Reprodutor: reprodutor com 3 a 5 descendentes; Grupo de
Criador: 3 exemplares do mesmo afixo, da mesma variedade

22ª Monográfica Nacional do Dogue Alemão
Jantar Anual DACP
O jantar irá ocorrer no dia da 22ª Monográfica Nacional DACP, no restaurante "A Varanda do
Parque", no CNEMA.
Após o jantar serão entregues os troféus de Campeão do Clube 2021.
Ementa
Aperitivos sólidos
Bolinhos de bacalhau, croquetes de carne, rissóis de camarão, bolinhas de alheira, mini vou-lo-vant
salgados, sortido de enchidos, tarteletes de requeijão com comportas da região, queijos, enchidos
e sapateira.
Entradas na mesa
Sopa de peixe
Prato Principal
Picos do lombo
Guarnecido de Arroz de passas e sementes de girassol
Sobremesa
Abacaxi com gelado e coly de chocolate
Bebidas
Vinho branco e tinto, vinho frisante, sumo de laranja sem gás, água
café

O valor do jantar é de 25€ e deverá ser pago em numerário, ao momento do jantar.
Uma vez que o DACP tem de reservar com o número de pessoas que vai ao jantar, agradecemos
que caso se pretenda juntar a nós, por favor, responda com o número das pessoas que irão estar
presentes no jantar.
O DACP volta a relembrar que os pagamentos não passam pelo DACP, serão diretamente com o
restaurante.

