
 
 
 
 
O Shopping Pátio Higienópolis realiza o Pet Day no dia 23 de fevereiro de 2020, às 
17h no Vão Central – Piso Veiga Filho, tendo suas inscrições abertas a partir do dia 
11/02/2020 com termino no dia 20/02 ou enquanto houver vagas, as inscrições serão 
feitas no Concierge, localizado no piso Higienópolis, de segunda a sábado das 10h às 
21h e domingos e feriados das 14h às 19:30h. Vagas limitadas para participação de 50 
cães: 
 
1. Poderão participar do Pet Day, cães de pequeno, médio e grande porte desde que 
não estejam classificados no item 1.1 supra. 
 
1.1 Não será permitida a participação das seguintes raças: Pitbull, Dobermann, 
Hottweiller, Bull Terrier e raças denominadas como Cães de Guarda. 
 
2. O Shopping Pátio Higienópolis fica autorizado a excluir do evento qualquer cão que 
não estiver dentro das raças permitidas, comunicando apenas o dono no prazo de até 
24 horas após sua inscrição. 
 
3. A inscrição é gratuita e só poderá ser feita no Concierge do Shopping Pátio 
Higienópolis, localizado no piso Higienópolis de segunda a sábado das 10h às 21h e 
domingos e feriados das 14h às 19:30h, ou enquanto houver vagas. Vagas limitadas 
para participação de 50 cães. 
 
4. Cada animal inscrito receberá um número de 01 a 50. A distribuição dos números 
será realizada por ordem da inscrição, não podendo ser alterada. 
 
5. Os donos só poderão desfilar e concorrer com os cães previamente cadastrados. 
 
6. É obrigatória a utilização de coleira durante o desfile. Caso contrário, não será 
permitido que o cão suba na passarela. 
 
7. Caso o dono não compareça para o desfile após a terceira chamada, o animal será 
desclassificado. 
 
8. O limite de inscrições será de no máximo 50 (cinquenta) cães.  
 
9. O Shopping Pátio Higienópolis não se responsabiliza por qualquer dano causado 
pelos cães, cadastrados ou não, em seu espaço. 
 
10. Será permitida a entrada no recinto de animais não cadastrados, porém estes não 
poderão participar do evento. 
 
11. Todos os cães concorrerão em uma categoria única, podendo ser premiados nos 
quesitos: Atuação - Avalia simpatia e desenvoltura do animal; Coreografia - Avalia 
truques dos animais; e Figurino - Avalia originalidade e beleza da fantasia 
 
12. O julgamento será realizado por júri, sendo que o critério de julgamento leva em 
consideração apenas suas próprias opiniões e preferências, não refletindo a opinião 
do Shopping Pátio Higienópolis. O veredicto do(s) jurado(s) é inapelável. 
 



13. Para efeito de premiação, os vencedores ganharão uma medalha de mérito. 
 
14. Os vencedores cedem, em caráter irrevogável e sem qualquer ônus para o 
Shopping Pátio Higienópolis, o direito de uso de seu nome e imagem para a 
divulgação do evento, bem como divulgação pós-evento. 
 
A participação no concurso implica na aceitação deste regulamento. O Shopping Pátio 
Higienópolis reserva-se o direito de mudar este regulamento em qualquer tempo sem 
aviso prévio. 
 


