Informativo nº 1
Em 15 de agosto de 2015 o Centro de Criadores de Canários completará 100
anos de existência. Precisamos registrar, comemorar e lembrar os valores que
trouxeram o 3C até essa data.

Os históricos de nossa sociedade, a nível nacional, a distingui de forma ímpar
os caminhos de sua existência, além do fato de ser a primeira entidade, na
canicultura brasileira, a completar 100 anos em atividade.

A Diretoria esta se organizando para comemorar essa data. O primeiro passo é
trazer ao nosso convívio aqueles sócios que momentaneamente se afastaram
durante uma jornada, cada qual com seus motivos, mas criadores importantes
em diversos momentos do 3C.

Desejamos viver esse momento festivo juntos, novos e veteranos. Queremos
estar comemorando com aqueles que construíram pedaços dessa história.

Calendário 2015
EXPOSIÇÃO CLASSE LIVRE 1º
ESTÁGIO
Recepção dos pássaros – 19 e 20/02
Abertura ao público -21/02
Encerramento da exposição -27/03
Retirada das aves – 27 e 28/03
EXPO-100/2015
Data limite para inscrições - 06/04
Recepção dos pássaros – 11,12/04.
Julgamento – 15 e 16/04
Pássaros p/ complementar Gaiolas 17/04
Abertura ao público – 18/04
Encerramento da exposição – 27/05
Retirada das aves que não estão a
vendida – 19/04 de 8:30h às 11:30h e
20/04 de 12h às 17h
Retirada das aves do Encerramento do
concurso 28,29 e 30/05.
TORNEIO ABERTO DE
GLOSTER/2015
Data limite para inscrições - 12/05
Recepção dos pássaros – 17 de 8:30h às
11:30hs e 18/05 12h às 16:30h.
Julgamento – 19 e 20/05
Abertura ao público – 23/05
Encerramento da exposição – 27/05
Retirada das aves – 28, 29 e 30/05.
GRANDE CONCURSO - 2015
Data limite para inscrições - 06/06.
Recepção dos pássaros – 12,13 e 14/06.
Julgamento – 16,17 e 18/06.
Pássaros p/ complementar Gaiolas 19/06.
Abertura ao público – 20/06.
Retirada dos Exemplares classificados
para o Campeonato Brasileiro 21e 22/06.
Encerramento da exposição – 27/06.
Retirada das aves, a partir do dia 29/06.
FESTIVAL DE FRISADOS
Data limite para inscrições - 06/06
Recepção dos pássaros – 14,15 e 16/06
Julgamento – 17 /06
Abertura ao público – 20/06

Encerramento da exposição – 20/06
Retirada das aves – 22/06.
EXPOSIÇÃO CLASSE LIVRE - 2º
ESTÁGIO
Recepção dos pássaros – 30/06
Encerramento da exposição -05/12
Retirada das aves até 15/12/2015.
Os pássaros não retirados até esta data
serão doados ao clube automaticamente.
TABELA DE PREÇOS
Titulo de Sócio proprietário: R$ 250,00
Anuidade: 400,00 até 31/03/2015
440,00 após esta data.
INSCRIÇÕES:
Classe Livre - 1º e 2º estágio: R$ 5,00
Expo-100 e Torneio de Gloster: R$ 5,00
Grande Concurso e Festival de Frisados:
R$ 6,00
Preço promocional de Anéis: R$ 3,00 até
o dia 25/03/2015 p/anel, R$ 3,50 após esta
data.
INTERNET
Vamos utilizar essas ferramentas, de
comunicação:
Faceboock e o E-mail para qualquer
comunicado, (para passar as nossas
mensagens), em breve estaremos com o
nosso Site com o registro de domínio
3c.org.br.
Para que o expositor tenha acesso em
tempo real dos resultados dos concursos
e torneio o 3C irá utilizar o site da FOB
para inscrição e divulgação dos
resultados.

A Diretoria

