Regulamento 4ª Expo Periquitos A.A.P.

Este evento realiza-se na Cooperativa “A Sacavenense”, Rua António Ricardo Rodrigues 3, 2685-022 Sacavém, nos
dias 24 e 25 de novembro de 2018.
Desenrolar-se-á de acordo com a seguinte regulamentação:
1) Organização, gestão e contactos
A 4ª Expo Periquitos A.A.P. é organizada pela Associação dos Avicultores de Portugal (A.A.P.).
Contactos: Bruno Caetano 916277325 e Vitor Amorim 939636839
2) Admissão de expositores e aves em concurso
Serão apenas admitidos expositores portugueses inscritos em clubes/associações ornitológicas filiados na FONP ou
na FOP (entidades que integram a COM-Portugal) e com aves detentoras de anilhas FONP ou FOP.
Só serão aceites a concurso aves com anilhas oficiais e do próprio expositor e previstas na lista de seções e classes
anexa a este regulamento.
A organização reserva-se o direito de exigir documentos comprovativos da identificação do criador, no que se refere
ao seu STAM e qualidade de membro associado das instituições filiadas na COM-Portugal (FONP ou FOP).
3) Inscrição
As classes a concurso estão de acordo com listagem em anexo.
As inscrições decorrem entre 15 de outubro e 15 de novembro de 2018.
As fichas de inscrição podem ser preenchidas e registadas no site do evento em www.conforni.com/fonpadmin/login.
Em alternativa, as fichas de inscrição devidamente preenchidas, devem ser enviadas para:
Associação dos Avicultores de Portugal
Rua Domingos Jardo, 8A
2605-207 BELAS
Email: info@avicultoresportugal.net
As fichas de inscrição só serão aceites desde que acompanhadas do respetivo pagamento ou comprovativo do
mesmo para a morada ou email atrás referidos.
O pagamento poderá ser efetuado por cheque à ordem da A.A.P. ou transferência bancária para o IBAN PT50 0035
0008 00003764430 38 com o BIC SWIFT CGDIDTPL.
A inscrição só será válida desde que efetuada na ficha oficial de inscrição da FONP de acordo com a lista anexa das
seções e classes em concurso, aprovado pela organização.
1. O valor a pagar por cada inscrição de cada ave é de 2,00€, independentemente se forem em classes
individuais ou equipas. Para os sócios da AAP o valor da inscrição será de 1,60€ por ave. No caso de os
criadores possuírem gaiolas standard adotadas pela organização, de acordo com a espécie da ave, para as
classes I, o valor da inscrição será de 1,00€ para sócios da AAP e 1,25€ para os restantes expositores.

Todo o expositor é automaticamente comprador de um exemplar do catálogo da exposição em formato
digital no valor de 3,00€. A organização está devidamente autorizada a divulgar os dados que os criadores
colocarem na ficha de inscrição.
A inscrição e pagamentos dos valores devidos implicam a plena aceitação pelos expositores do presente
regulamento.
4) Receção das aves
Todos os expositores deverão entregar as suas aves no dia 23 de novembro de 2018 das 18h às 22h no local
da exposição, na sede da AAP.
Serão recusadas todas as aves que no momento de receção se apresentem doentes ou em mau estado de
higiene e limpeza.
Os expositores deverão cumprir as orientações e normas definidas pela organização, no que respeita ao
atendimento e colocação de aves nas gaiolas de exposição.
O expositor é o único responsável pela inscrição das suas aves.
5) Alimentação, Gestão e Disposição das Aves na Exposição
A alimentação das aves, a sua gestão e disposição durante o campeonato é da exclusiva responsabilidade da
comissão organizadora.
A organização procurará assegurar as melhores condições de instalação e alimentação de todas as aves
presentes, providenciando uma adequada vigilância e segurança.
6) Juízes e Julgamento de Aves
Os julgamentos dos Periquitos de Forma e Posição e de Cor, secções I, terão lugar no sábado dia 24 de
novembro de 2018 a partir das 9 horas.
No dia 24 de novembro, durante o período em que decorrem os julgamentos, é expressamente interdita a
presença de pessoas na zona reservada, com exceção dos juízes e dos elementos da organização
credenciados para o efeito.
Os julgamentos dos Periquitos de Forma e Posição e de Cor, secções I, serão efetuados pelo método de
comparação, seguindo as regras da WBO.
Quando numa ave em julgamento for detetada pelo juiz uma situação passível de desqualificação grave
serão suspensas as classificações e prémios obtidos por todas as aves deste expositor.
São consideradas desqualificações graves as seguintes ocorrências:
- Aves com anilhas de dimensão não conforme, saindo facilmente das patas das aves;
- Aves com anilhas com diâmetro interno alterado artificialmente;
- Aves com anilhas cortadas;
- Aves com anilhas com carateres ilegíveis ou alterados artificialmente;
- Aves com anilhas que não sejam do próprio criador;
- Aves com arranjos ou pinturas artificiais;

7) Prémios e pontuações
Será atribuído diploma de Presença a todos os expositores.
A entrega dos prémios será feita no dia 2 de Dezembro, em almoço comemorativo do aniversário da AAP.
As classes das secções de Periquitos de Forma e Posição, secções I, são julgadas pelo método de
comparação e atribuídos prémios do 1º ao 3º lugar. Serão escolhidos dentro destas secções, entre as aves
que obtenham o 1º prémio, o Melhor Adulto e o Melhor Jovem. Será atribuído pelos juízes o prémio Melhor
Ave da Exposição, cuja ave será escolhida entre o Melhor Adulto e o Melhor Jovem.
A Secção I de Periquitos de Cor será julgada pelo método de comparação e serão atribuídos prémios para a
1ª, 2ª e 3ª melhor ave da secção.
Periquitos de Forma e Posição

Melhor Periquito Forma e Posição Adulto – Pena Ouro
Melhor Periquito Forma e Posição Jovem – Pena Ouro
Melhor Periquito Forma e Posição da Exposição – Passarinho de Ouro

Periquitos de Cor

Melhor Periquito de cor – Passarinho de Ouro
2º Melhor Periquito de cor – Pena Prata
3º Melhor Periquito de cor – Pena Bronze

8) Cedência de Aves inscritas na exposição
Caso assim o desejarem, os expositores poderão fixar as condições de cedência das aves em concurso.
No caso de venda das aves na exposição, será cobrada pela organização uma percentagem de 10% do valor
indicado aquando da inscrição das aves.
9) Feira de Aves
Em espaço anexo à Exposição haverá uma feira de aves.
A feira de aves estará dividida em duas áreas, sendo a primeira da responsabilidade da organização e outra
da inteira responsabilidade dos seus promotores, declinando a organização qualquer responsabilidade
sobre a mesma.
Na área da responsabilidade dos promotores haverá mesas de venda com cerca de 1m2 (1x1), com custo de
30€ e 20€ para sócios. O valor das vendas efetuadas nestes locais reverterá na íntegra para o expositor.
Na área da feira da responsabilidade da organização apenas os expositores poderão colocar aves. Em ambas
as áreas são proibidas a colocação de aves híbridas à venda ou em más condições sanitárias ou doentes.

Os criadores deverão preencher uma ficha de inscrição descriminando as aves para venda. O preço de
inscrição é de 1,00 € por ave.
A entrega das aves da feira será feita no mesmo horário das aves da exposição.
Sobre as aves vendidas, a organização cobrará uma taxa de 10% sobre o valor da venda que reverterá a
favor da AAP, consoante o expositor seja ou não sócio do clube organizadores.
As aves vendidas na feira serão entregues no ato da compra e não poderão circular no recinto da exposição.
10) Espaços Comerciais
Serão reservadas áreas para efeitos comerciais de acordo com espaços disponíveis.
A gestão destes espaços comerciais e respetivas condições de funcionamento serão fixadas pala Comissão
Organizadora.
Nestes espaços comerciais é interdita a venda de aves.
11) Abertura ao público e acesso à exposição
O público terá acesso à exposição no seguinte horário:
- Sábado 24 de Novembro de 2018, das 17h às 22h;
- Domingo 25 de Novembro de 2018, das 10h às 17h.
12) Devolução das aves
A devolução de aves decorrerá a partir das 17 horas no dia 25 de novembro de 2018.
Em primeiro lugar serão entregues as aves vendidas no concurso.
A Comissão Organizadora procurará efetuar a devolução de aves de forma expedita e de acordo com as
prioridades definidas.
13) Encerramento
A Exposição será encerrada após a devolução de todas as aves.
14) Disposições gerais
A Organização evento declinam toda e qualquer responsabilidade em caso de desaparecimento, furto ou
morte de aves. Nenhuma indemnização moral ou financeira poderá ser exigida à Organização.
É Organização, a detentora de todos e quaisquer direitos de imagem do evento, estando esta devidamente
autorizada a manusear as aves para efeitos de recolha de imagens, comprometendo-se para o efeito, que
cada ave será somente manuseada uma única vez.
Todo o expositor inscrito na 4ª Expo Periquitos A.A.P., ao inscreverem as suas aves, tomam conhecimento
deste regulamento e o aceitam, renunciando expressamente a todo e qualquer direito de indemnização,
moral ou material, decorrente da sua participação na exposição, ou resultante das classificações,
desqualificações, suspensões, exclusões ou prémios obtidos, comprometendo-se expressamente a aceitar
qualquer decisão da Organização, bem como das decisões do Corpo de Juízes e Comissão de Controlo, e
disso se declaram cientes para todos os efeitos previstos na Lei.
15) Omissões e casos não previstos
Em qualquer caso não previsto ou omisso, rege a decisão da Organização da exposição e a Lei Geral de
Portugal.

