
 
 

REGRAS   GERAIS   
MODALIDADE   CÃOMINHADA  

 
Nº   Peito:   ________  
 

Eu  ____________________________________________________________  residente  e  domiciliado  à       
____________________________________________________________,  portador  da  Cédula  de      
Identidade  (RG)  nº__________________________  e  CPF  nº__________________________, nascido(a)        
em   ___/___/______,   para   os   devidos   efeitos,   declaro:  

 
 

Todos  os  participantes  e  espectadores  devem  cumprir  estas  regras  e  quaisquer  instruções  ou              
regulamentos   exibidos   ou   dados   no   dia   do   evento   pela   organização.   
 
INSCRIÇÕES:   

1.  A  inscrição  concede  o  direito  de  participação  da  prova  "KALUANA  DOG",  e  1  (um)  kit  que                  
inclui  1  (uma)  camiseta  e  1  (uma)  medalha  para  concluintes,  além  de  brindes  e  prêmios  (quando                 
existentes)   a   serem   definidos   pela   organização   junto   às   empresas   parceiras.   

2.  Estão  disponíveis  para  a  categoria  cãominhada:  “Dupla”  que  é  obrigatória  a  participação  de               
1   (uma)   pessoa   e   1   (um)   cão.   

3.  A  inscrição  neste  desafio  contempla  alimentação  ao  final  da  prova,  com  frutas  e  água.                
Qualquer   outro   alimento   consumido   no   evento   é   de   responsabilidade   do   participante.  

4.  O  participante  inscrito  autoriza  desde  já  o  uso  das  imagens  de  todos  os  participantes                
(humanos  ou  cães)  fotografados  durante  o  evento,  para  fins  comerciais  ou  promocionais             
gratuitamente,  em  benefício  da  Kaluanã  Sports,  sem  a  necessidade  de  aviso  prévio  ou  autorização,               
em   qualquer   período,   preservando   sempre   a   ética   e   dignidade   dos   participantes.   

5.  Para  segurança  de  seu cão  o  ideal  seria  que  estar  com  equipamento  adequado  para  prática                 
do  canicross  (caminhar  ou  correr  com  cães  em  trilha) , e  estiver  competindo  deverá  estar  vestido  com                 
colete “Arnês”  e guia  de  tração  conectado  ao  tutor.  O  tutor  (humano)  deverá  portar  de cinto  e  não                   
correr   com   seu   cão   com   a   guia   na   mão   e   nem   a   frente   dele,   puxando-o.  

6.  O  participante  é  responsável  pela  decisão  de  participar  do  desafio,  e  julgar  por  si  só  se  deve                   
ou   não   continuar   ao   longo   do   percurso.  

7.   Ao   longo   do   percurso   haverá   postos   de   hidratação   para   humanos   e   cães.   
8.  A  organização  toma  todas  as  medidas  razoáveis  para  minimizar  os  riscos  aos  participantes               

durante  este  evento.  Haverá  um  rigoroso  processo  de  avaliação  de  riscos,  assim  como  testes  prévios                
à  data  do  evento  que  visa  minimizar  ou  eliminar  os  riscos  para  todos  os  participantes  (humanos  e                  
cães).  No  entanto,  todos  os  participantes  reconhecem  que  pode  haver  condições  ou  circunstâncias              
além  do  controle  da  Kaluanã  Sports  que  pode  levar  a  riscos  imprevistos,  por  se  tratar  de  local  de  solo                    
acidentado,  em  meio  a  natureza,  com  lagos  e  lama,  onde  é  possível  ocorrências  de  luxações,                
fraturas,   mordidas   e   picadas   de   insetos   tanto   para   si   como   para   seu   cão.   

9.  Aconselhamos  o  uso  de  repelentes  nos  humanos  no  dia  da  prova  e  também  que  esteja  em                  
dia  o  controle  de  pragas  (pulgas  e  carrapatos)  em  todos  os  cães  que  vão  até  o  local  do  evento  sendo                     
ou   não   participante   da   prova.   
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10.  O  evento  conta  com  instalações  de  primeiros  socorros  para  cães  com  veterinários  aptos  a                
socorrer  qualquer  intercorrência  que  se  der  por  conta  exclusivamente  da  prova  e  uso  de               
medicamentos   somente   emergencial.   

11.  A  organização  reserva  o  direito  de  remover  qualquer  pessoa  ou  cão  do  percurso/  evento,                
caso  identifique  a  quebra  de  regras  ou  que  a  pessoa  ou  o  cão  esteja  colocando  em  risco  a  integridade                    
física   de   algum   participante,   colaborador   ou   espectador   do   evento.   

12.   Cada   participante   é   responsável   pela   coleta   dos   dejetos   de   seus   animais.  

 

REGRAS   DE   PARTICIPAÇÃO   DOS   CÃES  

1.   Afirma   o   participante   inscrito   que   seu   cão   está   com   a   vacinação   e   a   vermifugação   em   dia   e  
que   o   animal   também   está   protegido   contra   pulgas   e   carrapatos;   

2.   Se   o   evento   ocorrer   em   regiões   litorâneas   ou   com   represa,   consulte   seu   veterinário   para  
administrar   o   medicamento   específico   para   prevenção   de   Dirofilariose   (verme   do   coração).   

3. Vale   ressaltar   que   o   tutor   deve   estar   no   controle   absoluto   do   seu   cão   em   todos   os   momentos  
fazendo   uso   de   arnês   e   se   compromete   a   manter   o   seu   animal   sob   supervisão   constante,  
prevenindo   comportamentos   agressivos   contra   pessoas   ou   outros   animais   e   atos   que   possam  
resultar   em   danos   físicos   ou   materiais   a   ele   mesmo   ou   a   terceiros.   

4. Cada   proprietário   é,   única   e   exclusivamente,   responsável   por   quaisquer   danos   causados  
pelo(s)   seu(s)   animal(s),   ao   estabelecimento,   a   outros   animais   e   pessoas,   assim   como   por  
qualquer   comportamento   inadequado.   O   proprietário,   ou   detentor   do   animal   ressarcirá   o  
dano   por   este(s)   causado,   ficando,   portanto,   a   empresa   Kaluanã   Sports   e   empresas   parceiras  
(quando   existentes),   igualmente   isentos   de   responder   por   incidentes   ou   acidentes   alheios   à  
estrutura   e   à   organização   do   evento   e   atividades   que   compõem   a   sua   programação.   

5. Não   nos   responsabilizamos   por   situações   geradas   pela   natureza,   como   gripe,   alergias,   pulgas,  
etc.,   justamente   pela   ciência   que   cada   tutor   tem   das   condições   de   saúde   do   seu   animal.  

6. Afirma   o   Contratante   que   seu   cão   não   possui   problemas   de   saúde   incompatíveis   com   as  
atividades   propostas   e   que   não   possui   sintomas   de   doenças.   

7. Raças   de   pequeno   porte   e   cães   idosos   podem   ter   dificuldades   no   percurso   e   no   calor.   Se   o  
seu   cão   tiver   alguma   condição   médica   onde   o   excesso   de   esforço   não   é   aconselhado,  
consulte   seu   veterinário.  

8.   Aconselhamos   que   os   cães   não   se   alimentem   até   2   (duas)   horas   antes   da   prova,   mas   que  
recebam   comida   depois.   

9. É   restrita   a   participação   de   cães   com   menos   de   6   (seis)   meses   de   vida.   
10. Cães   que   causarem   incômodo   ou   riscos   aos   demais   participantes   devem   ficar  

permanentemente   em   suas   guias   e   junto   ao   tutor.   
11. É   restrita   a   participação   de   cadelas   no   cio.   
12. É   restrita   a   participação   de   cães   agressivos   ou   insociáveis   de   qualquer   porte   ou   raça.   
13. As   raças   Mastim   Napolitano,   Pit   Bull,   Rottweiler,   American   Stafforshire   Terrier   e/ou   raças  

derivadas   ou   variações   dessas   raças   serão   aceitas   após   aprovação   na   pesquisa   de  
temperamento   sob   a   condição   do   uso   de   focinheiras,   conforme   os   termos   da   Lei   nº   11.531,   de  
11   de   novembro   de   2003   –   Decreto   Nº   48.533,   de   9   de   março   de   2004   de   São   Paulo,   visando   a  
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segurança   e   tranquilidade   de   todos   os   participantes.   
14. O   uso   de   reforço   positivo   como   recompensa   baseada   no   encorajamento   é   permitido   para  

estimular   os   cães   a   completarem   o   percurso,   porém,   se   um   cachorro   tiver   problemas   com   um  
obstáculo,   nós   aconselhamos   pegá-lo   no   colo   ou   evitar   este   obstáculo,   a   fim   de   não   causar  
estresse   ao   animal.   

 
___________________________________________________________  
ASSINATURA   (EM   CASO   DE   MENOR   ASSINATURA   DO   RESPONSÁVEL)  
 
___________________,   ______   de   ______________________   de   2020  
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