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Campeonato Brasileiro  2018

Aproximamo-nos do 67º Campeonato Brasileiro de Ornitologia e assim, queremos passar algumas informações 

importantes aos nossos criadores.
• Toda a  estrutura, instalações, gaiolas e alimentação estão preparadas para o evento.
• Atendendo inúmeros pedidos, o pavilhão de vendas será aberto, excepcionalmente, a partir das 5 horas da manhã no 

dia 12 (quinta-feira).
• Ampliamos  a quantidade de food trucks, com mais opções de alimentação  no recinto.
• Manteremos  televisores   a disposição, em ambiente próprio, nas áreas de  vendas e exposição.
• Para as crianças teremos dois brinquedos – com monitores – como opção de lazer.
• O Jantar de Premiação será realizado no Rosita Futebol Clube, à Praça Fiorindo Cogni, n.79, Centro, Itatiba.
• Cada estande tem sua vaga devidamente numerada e é preciso retirar o crachá para identicação do veículo.

Lembramos que  não será permitido:

• Comercialização  de aves fora do ambiente dos Pavilhões de Estandes e de Exposição, inclusive aves que 

eventualmente estejam em veículos.
• Comercialização de rações, acessórios, equipamentos e ans que não sejam das empresas expositoras.
• Distribuição, nas áreas de exposição e venda de  material publicitário, como folders, panetos e outros,  com 

propaganda e divulgação de produtos por pessoas ou empresas que não tenham vínculo com os expositores.
 
As pessoas que, eventualmente, contrariarem estas orientações serão alertadas e havendo reincidência serão 

convidadas a deixar nosso Centro de Eventos.
 
A comissão organizadora se reserva o direito de sugerir outras medidas que visem manter a ordem e respeito a todos 

os participantes do evento.
 
 
Obrigado e à disposição,

AF Burani
Presidente

Para um guia completo ao Criador Visitante e outras informações do 67º Campeonato Brasileiro 

de Ornitologia Amadora e Exótica visite: www.brasileirofob.net.br
Itatiba 2018
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