➢ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E IMPORTANTES:
•
se o pai e mãe dos filhotes forem possuidores de pedigrees CBKC-Confederação
Brasileira de Cinofilia/FCI - Federation Cynologique Internationale (nossos sistemas)
os filhotes terão pedigrees com árvore genealógica de acordo com os pedigrees dos
pais e poderão ser solicitados a qualquer momento a partir do nascimento dos
filhotes. Quem deve solicitar os pedigrees é o(a) proprietário(a) da mãe com a
autorização (anuência) do dono(a) do pai, assinando o formulário Mapa de Registro
de Ninhada - MRN, do lado esquerdo referente aos dados do padreador (pai da
ninhada);
•
Os criadore(a)s residentes no interior do estado devem utilizar o correio para
enviar a documentação, juntamente com o comprovante do depósito bancário
referente ao pagamento das taxas;
•
Os criadore(a)s atendidos pessoalmente, no MTKC, poderão efetuar os
pagamentos no ato do atendimento, em espécie ou em cheque, o MTKC, não recebe
pagamento com cartões, seja de crédito ou de débito nem com PIX;
•
As idades dos filhotes são consideradas em dias, não são meses devendo
observar os dias dos meses se de 28, 29, 30 ou 31 dias e será considerada a data do
recebimento dos mapas de registros de ninhadas no Mato Grosso Kennel Clube, em
Cuiabá, por exemplo, uma ninhada nascida no dia 22/05/ e foi dada entrada no MTKC
no dia 14/08 o filhote tem 85 dias (10 dias de maio, 30 dias de junho, 31 dias de julho
e 14 dias de agosto);
•
O Mapa de Registro de Ninhada só será aceito impresso em formato de
paisagem em papel branco tamanho A4, devidamente preenchido diretamente do
site e assinado nos campos apropriados, sites: www.matogrossokennelclube.org ou
da www.cbkc.org e não deverá conter rasuras;
•
Nosso sistema é CBKC – Confederação Brasileira de Cinofilia, com sede no Rio de
Janeiro – RJ – Brasil, Filiada a Federatión Cynologique Internationale - FCI, com sede
em TURIN na BÉLGICA.
•
Não reconhecemos nenhum outro pedigree emitido por qualquer outra
instituição que não seja filiada a CBKC e ou a FCI;
•
O atendimento a pessoas que residem na Região Metropolitana de Cuiabá é
presencial, com agendamento prévio, no mesmo dia, através do telefone 6599972.5811 e normalmente ocorrerá a partir das 15h00 e a hora vai depender da
disponibilidade;
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Os atendimentos para informações e/ou esclarecimentos de dúvidas serão
realizados via e-mails: mtakenel@terra.com.br ou pelo telefone 6599972.5811(neste caso somente mensagem de texto ou ligação via
operadora), dando preferência por e-mail, usando o telefone para esclarecimentos
mais detalhado e mais rápido, após receber a mensagem de resposta por e-mail;
•
Para os criadore(a)s residentes no interior do Estado do Mato Grosso,
documentos só poderão ser enviados pelo correio, após enviar toda documentação
via e-mail ou WhatsApp, em formato de PDF, para conferência se está tudo correto
e esclarecido;
•
O melhor horário para ligar é das 15h00 às 21h00;
•
Se ainda tiver alguma dúvida, estamos à disposição, através deste e-mail ou
através do telefone 65-99972.5811.
•
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.
•
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