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                                                        REGULAMENTO   DO   1ª   MOSTRA/VENDA   DE   AVES-2020  
 
 
 

Artº.1. DEFINIÇÃO   E   LOCAL   DE   REALIZAÇÃO  
Artº.2.  

O  presente  regulamento  diz  respeito  ao  denominado  1ª  mostra/feira  de  aves  2020,  organizado  por  Clube  de  Ornitologia                  
Almadense,   LCCP,   COPeniche,   COVialonga   e   AAP,   e   terá   lugar    no   Pavilhão   do   COAlmadense   no   dia   4   de   Outubro   de   2020.   

 
Artº.3. FUNCIONAMENTO   E   CONSTITUIÇÃO   
Artº.4.  

Será   constituído   pela    entrega   a   cada   inscrito   um   espaço   (mesa   1,40mts),   onde   poderá   colocar   o   nº   de   aves   que   entender,   sendo  
da   sua   responsabilidade   a   manutenção   das   mesmas   enquanto   decorrer   esta   mostra.   Reservando-se   á   organização   a   não  
aceitação   de   algumas   aves   que   possam   pôr   em   causa   o   bem   estar   das   outras   (Exp.   Doença).  
 
Só   pode   estar   uma   pessoa   por   espaço   a   acompanhar   as   aves  
 
As   aves   colocadas   nas   mesas   devem   vir   separadas   machos   das   femeas,   para   que   não   seja   necessário   tirar   a   máscara  
para   saber   o   sexo   da   ave.  
 

Artº.5. Devido   á   Pandemia   e   seguindo   as   diretrizes   da   DGS   a   forma   de   acesso   e   visita   ao   espaço   será. ,   com   carácter   obrigatório:  
 

● Limpeza   dos   pés   em   tapete   desinfetante  
● Verificação   da   temperatura   corporal  
● Lavagem   das   mão   com   solução   desinfetante  
● Uso   de   máscara   obrigatória  
● Controlo   do   nr   de   visitantes   10   máximo   e   com   tempo   de   visita   (15minutos)  
● Circuito   de   visita  
● Saída   por   porta   diferente   do   acesso  

 
Artº.6. INSCRIÇÕES    

  
                     A   inscrição   será   feita   na   sede   do   C.O.A.   na   Rua   Ferreira   Soares,   nº58-lote   130   -Quinta   da   Alembrança   -Feijó  
 

a) –  Nr  de  Espaços  limitados,e  por  ordem  de  entrada,  as  inscrições  deverão  ser  processadas  até                
27/09/2020  

b) –    Valor   da   inscrição :  
     -   uma   mesa   15,00  
    -     pode   fazer   a   marcação   para    qualquer   dos   clubes   organizadores  
 

  
  

 
           Artº.   5.   –    OMISSÕES   E   CASOS   NÃO   PREVISTOS:  
                             Os   casos   omissos   deste   regulamento   serão   decididos   pela   Comissão   Organizadora   do   certame.  
 
 
 
Todos   os   expositores/participantes   autorizam   expressamente   a   Comissão   Organizadora   ou   as   entidades   designadas  
por   esta   para   a   realização   de   catálogos,   fotografias,   filmagens   ou   outros,   podendo   estes   ser   divulgados   nas  
plataformas   da   internet.  
Todos   os   inscritos/participantes   autorizam   ainda   a   utilização   dos   seus   dados   pessoais   para   todos   os   efeitos  
relacionados   com   o   evento/campeonato/exposição/espetáculo   e   a   sua   partilha.  
 
 
Os   clubes   organizadores  


