➢ COMO REGISTRAR UMA NINHADA.
Os pedigrees sairão em nome do(a) proprietário(a) da mãe, Ele(a) é quem
será o criador(a) responsável pelo registro da ninhada, juntamente com
o(a) proprietário(a) do macho, que será obrigatório seu
consentimento/autorização para o registro, assinando e colocando seus
dados e do cão (pai da ninhada) no Mapa de Registro de Ninhada (MRN),
com isso estará declarando e responsabilizando-se que seu cão, macho
(padreador) cruzou com a mãe (Matriz) da ninhada.
E ambos, pai e mãe deverão estar transferidas as propriedades para os
atuais proprietário(a)s ou ser transferidas, no ato do registro da ninhada.
Existem duas formas para solicitar o registro (pedigree) de filhotes, filhos
de pai e mãe, possuidores de pedigree da CBKC – Confederação Brasileira
de Cinofilia, Filiada a FCI – Federation Cynologique Internationale, com
sede em Turin na Bélgica (nossos sistemas os quais somos afiliados), uma
é registrando/abrindo um Canil (Afixo) e a outra forma é registrar como
criador(a) eventual, sem abrir/registrar canil (Afixo).

•

•

➢ PROCEDIMENTOS PARA REGISTROS DE FILHOTES DE CRIADOR(A)
COM CANIL/AFIXO JÁ REGISTRADO OU QUE OPTOU POR
REGISTRAR UM CANIL/AFIXO, CONCOMITANTEMENTE.
Para registrar os filhotes (solicitar emissão dos pedigrees) o(a)
Criador(a) deverá preencher e apresentar ao Kennel Clube o formulário
Mapa de registro de ninhada, que se encontra no site do Mato Grosso
Kennel Clube www.matogrossokennelclube.org ou no site do CBKC:
www.cbkc.org, em original, devidamente assinado, que deverá ser
preenchido diretamente no computador em um dos sites e impresso
em papel tamanho A4 na cor branca.
Apresentar junto os pedigrees, originais, do pai e da mãe, devidamente
preenchidos e assinados no verso pelos proprietário(a)s, anterior e
atual, para transferência de propriedade, se já houverem sido feitas as
transferências de propriedade, apresentar, apenas, uma cópia dos
pedigrees do pai e da mãe, juntamente com o Mapa de Registro de
Ninhadas.

➢ PROCEDIMENTOS PARA REGISTROS DE FILHOTES COMO CRIADOR(A)
EVENTUAL (SEM ABERTURA DE CANIL/AFIXO):
• Para solicitar registro (Pedigree) de filhotes como criador(a) eventual
deverá apresentar o Mapa de Registro de Ninhada preenchido
diretamente no site da www.cbkc.org ou do site do
www.matogrossokennelclube.org devidamente impresso em papel
tamanho A4, na cor branca e assinado, tanto pelo dono(a) da mãe
quanto pelo dono(a) do pai da ninhada. O dono da matriz também,
deve assinar mo local: Declaração de veracidade.
• Apresentar junto os pedigrees, originais, do pai e da mãe, devidamente
preenchidos e assinados no verso pelos proprietário(a)s, anterior e
atual, para transferência de propriedade. Se já houverem sido feitas as
transferências de propriedade, basta apresentar uma cópia dos
pedigrees do pai e da mãe, juntamente com o Mapa de Registro de
Ninhadas.
• Como criador(a) Eventual poderá registrar (solicitar pedigrees de
filhotes) de até 03 (Três) ninhadas, no máximo, esse limite não é por
ano e no total, conquanto, em compensação, o criador eventual, não
terá gastos com o pagamento das taxas de abertura de Canil, nem com
a taxa de manutenção anual do canil e nem a taxa associativa da
anuidade do Mato Grosso Kennel clube, essa forma é interessante para
quem tem apenas 1 (Uma) ou no máximo 2 (Duas) Matriz.
• Atingindo as três ninhadas, obrigatoriamente para registrar a quarta
ninhada o criador(a) deverá abrir/registrar um Canil/Afixo e se associar
ao Mato Grosso Kennel clube.
➢ TODA SOLICITAÇÃO DE REGISTROS DE FILHOTES (PEDIGREES):
Tanto o Padreador (macho) pai da ninhada quanto a Matriz (Fêmea)
mãe da ninhada devem esta ou ser transferidas as propriedades para
os
atuais
proprietário(a)s;
Se o(a) proprietário(a) do Macho (padreador), pai da ninhada não for o
mesmo proprietário(a) da Fêmea (matriz) mãe dos filhotes, o(a)
dono(a) do macho deve assinar o MRN do lado do padreador,
lado esquerdo do formulário colocando seus dados e do cão. Se já tiver

transferida a propriedade basta apresentar uma cópia do pedigree. Se
o proprietário(a) do pai da ninhada for o mesmo dono da mãe da
ninhada, este assinará nos dois lados, do padreador e da matriz, além
da declaração de veracidade.
O endereço do Mato Grosso Kennel Clube - MTKC é: Avenida
Deputado Gilson Duarte de Barros, Nº. 247, Bairro Jardim santa Izabel,
CEP: 78035-100, Cuiabá – MT, lembrando que não fica aberto e não tem
atendimento em horário comercial, os atendimentos presenciais só são
realizados com agendamento prévio, através do telefone 65-99972.5811;
•
Dados Bancários: Banco da Amazônia S/A Nº. 003, Conta corrente
070878-9, agência 022, CNPJ: 03.750.361/0001-43, Mato Grosso Kennel
Clube.
•

