
23ª EXPOAVE – CIDADE DE ESTARREJA 
 

Programa 
Novembro de 2015 
 
Dia 07 – das 10h às 12h e 14h às 20h - Receção das aves  
Dias 08 e 09 – Julgamentos das aves  
Dia 13 – 17h – Cerimonia de Inauguração – Todos os Expositores estão 
convidados.  
Encerra às 22 horas. 
 
Dia 14 – Abertura ao Publico das 10 às 22 horas. 
Dia 15 – Abertura ao Publico das 10,00 às 20,00 horas 
Dia 15 – 18,00h – Entrega das aves  
 
Local: Multiusos de Estarreja (Antigas Piscinas) 
Organização: 
CLUBE ORNITOLOGICO DO ANTUÃ  REGULAMENTO DA EXPOSIÇÃO  

   1) DEFINIÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO O presente regulamento diz respeito ao evento competitivo de ornitofilia denominado  
23ª Expoave – Cidade de Estarreja, organizado pelo Clube Ornitológico do Antuã, nos dias 13, 14 e 15 de Novembro de 2015.  2) LOCAL DE REALIZAÇÃO  O evento terá lugar no Pavilhão Multiusos de Estarreja (antigas piscinas) Coordenadas GPS: N40.75227  -  W008.56640  
3) ORGANIZAÇÃO E GESTÃO   Comissão Organizadora  É constituída pelos Corpos Sociais e associados do COA e outros elementos convidados.      Corpo de Juízes O Corpo de Juízes será formado por juízes nomeados pelo Colégio Nacional de Juízes.   4) EXPOSITORES  Serão admitidos expositores inscritos em qualquer clube filiado na FONP-Federação Ornitológica Nacional Portuguesa ou na FOP-Federação O. Portuguesa. Todos os expositores deverão indicar o(s) seu(s) nº(s) de criador nacional e autorizam a organização a efectuar todas as diligências que esta considere necessárias à sua verificação.  Todos os expositores participam na competição de forma amadora e exclusivamente com objectivos de índole recreativa. Ao inscreverem as suas aves, todos os expositores tomam conhecimento deste regulamento e renunciam expressamente a todo e qualquer direito de indemnização, moral ou material, decorrente da sua participação no campeonato, 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 disso se declaram cientes para todos os efeitos previstos na Lei.  
 


