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REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÂO 
 

1º EVENTO SOLIDÁRIO DE GROOMING PET 
FESTIVAL 

 
 

Considerando que: 
 

i) O PET FESTIVAL, que se realiza de 27 a 29 de Janeiro de 2023 é solidária 
com as causas e campanhas de obtenção de fundos, bens e alimentos e 
programas de esterilização de animais errantes, ou que vivam em famílias 
emsituação de grave carência económica, 

 
ii) Em 2023 a PET FESTIVAL destina a sua acção solidária a favor da 

ANIMALIFE 
– Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental, 
abreviadamente designada por Animalife 

 

iii) A         Animalife         tem          como          objectivos          fundamentais: 
a) Contribuir para o apoio às instituições que têm por finalidade acolher os 
animais errantes, promover a sua vacinação, desparasitação, esterilização 
e consequente controlo da superpopulação de cães e gatos, 
designadamente ao nível da organização e gestão dessas instituições. 

 
b) Realizar e apoiar iniciativas orientadas para a melhoria da qualidade de 
vida de famílias carenciadas, designadamente através de supressão de 
carências alimentares ou de outro género a animais de companhia que 
estejam ao seu cuidado promovendo assim o combate ao abandono de 
animais. 

 

iv) O grooming é um ramo da estética animal que visa promover a saúde e 
bem- estar animal, no âmbito da prestação de cuidados de higiene e de 
estética animal, tendo em conta as particularidades/necessidades de cada 
espécie e raça. 

 
v) Sendo o grooming uma actividade desenvolvida por Groomers profissionais 

e que se pretende seja divulgada e promovida a um público crescente, que 
é o público-alvo da PET FESTIVAL, 

 
vi) Que o Pet FESTIVAL é um palco privilegiado para a divulgação e promoção 

desta actividade, 
 

vii) Que aos Groomers é pedido um donativo com a sua inscrição, 

 
 

A PET FESTIVAL 2023, realiza o 1º EVENTO DE GROOMING SOLIDÁRIO PET 
FESTIVAL, 
em que estão convidados a participar os Groomers, nas seguintes condições: 

 
 

1. A INSCRIÇÃO: 
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1.1.. A inscrição deverá ser feita através do envio da ficha de inscrição (clicar 
emlink para a ficha de inscrição) e enviada para o email 
petfestival@ccl.fil.pt 

 
1.2. As inscrições terminam no dia 5 de Janeiro de 2023. 
1.3. Todos os dados preenchidos, no formulário de inscrição, são da inteira 

responsabilidade do Groomer e serão tratados de acordo com as normas 
doRGPD. 

 
1.4. As inscrições podem ser feitas em nome individual ou em nome 

deempresa/entidade. 
 

1.5.. O “fee” de inscrição dos Groomers é constituído por um donativo, da gama e 
produtos referidos infra e que deverá ser entregue nas instalações da FIL, até ao 
dia 29 de Janeiro de 2023, até às 14h00, sob pena de ineficácia da inscrição: 

 
▪ Mínimo de 10kg de ração, ou, 
▪ Produtos de desparasitação externa em quantidade adequada 

para 3 utilizações 

 
 

2. A REALIZAÇÂO DO EVENTO: 
 

2.1.O evento terá lugar no dia 29 de Janeiro, das 15horas às 17horas, durante a 
realização da PET FESTIVAL, no pavilhão 3 da Feira Internacional de Lisboa. 

 

2.2. O Groomer deverá apresentar a sua identificação pessoal no dia do evento e o 
comprovativo da inscrição. 

 

2.3. O Groomer no dia de realização do evento e até às 15horas entrará na PET 
FESTIVAL pela entrada do pavilhão 3, submetendo o animal (identificado na 
ficha de inscrição) à inspecção veterinária (a que são submetidos todos os 
animais que entram no recinto da PET FESTIVAL) 

 

2.4. É da responsabilidade do Groomer providenciar o pet (com a documentação 
de vacinação completa), o material de grooming e a mesa de Grooming com o 
tampo antiderrapante onde executará a actividade de grooming. 

 
3. DISPOSIÇÔES FINAIS 

 
3.1.Ao participar no evento, o Groomer cede todos os direitos de utilização da sua 

imagem, autorizando desde já a sua exposição nos meios de divulgação da 
PET FESTIVAL, como as redes sociais, site e televisão, sempre o considere 
oportuno. 

 
3.2.A concretização da inscrição nos termos supra constitui-se como aceitação das 

condições constantes deste este regulamento. 
 

3.3.Será atribuído um diploma de participação no evento a todos os Groomers 
participantes no 1º EVENTO SOLIDÁRIO DE GROOMING PET FESTIVAL. 
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