Regulamento da Seleção de
Groomer Perigot
A Seleção de Groomer Perigot é realizada pela Perigot Cosméticos, razão social Perigot
Comércio de Artigo para Animais Eirele – EPP, situada na Avenida Marari, 250 – Vila Marari –
São Paulo – SP, e tem como objetivo selecionar e revelar o novo talento para trabalhar como
Groomer Perigot em eventos do segmento de tosa.
A Seleção de Groomer Perigot regida pelas regras publicadas, na caixa econômica federal.
A seleção contém algumas regras específicas, e um formulário de inscrição do competidor que
obrigatório o preenchimento.
A seleção será realizada em três etapas, sendo duas virtuais e uma presencial, e o competidor
classificado ganhará diversos prêmios.
1. PRAZO DE EXIBIÇÃO DO CONCURSO
A inscrição terá início no dia 20 de Novembro, com término no dia 8 de Abril de 2018 e
será realizada em etapas; será aberto para participantes maior de idade e de todo
território nacional.
2. INSCRIÇÃO
O processo de inscrição será através do site www.eventosperigot.com.br e terá início no
dia 20 de fevereiro e término no dia 08 Abril de 2018.
O candidato deve preencher e enviar o formulário corretamente para que seja validada a
sua inscrição.

3. ADMINISTRATIVO
As regras utilizadas pelos juízes serão as mesmas utilizadas em exposições e eventos de
tosa.
4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DO CONCURSO
4.1 PRIMEIRA ETAPA – VIRTUAL
Os interessados a participar devem acessar o site www.eventosperigot.com.br enviar a
ficha de inscrição com a todos os dados preenchidos, ficha de direito de imagem do
profissional, ficha de direito de imagem do animal das fotos enviadas para a seleção, duas
fotos, uma do antes e uma do depois de uma tosa (cão ou gato) e também em anexo
enviar um vídeo de no máximo um minuto (as instruções do vídeo e as fichas estão nos
ANEXOS).
Além da votação através do júri técnico, e de um representante Perigot, terá a votação
pela internet, que terá peso de 1 voto, para o participante que tiver maior número de
curtidas.
4.2 SEGUNDA ETAPA – VIRTUAL
Serão selecionados 20 competidores que irão passar pela segunda etapa; Entrevista via
Skype com o Groomer Rubinho e a Coordenador Técnica Christiane Moura. E também será
necessário fazer um vídeo breve vídeo com antes, durante e depois da tosa de um cão ou
gato, diferente da etapa anterior.
Dessa etapa sairão 5 competidores irão pra grande final.
4.3 ETAPA FINAL – AO VIVO
Todos os finalistas competirão ao vivo por categoria para um júri técnico em um evento
exclusivo realizado em um hotel no estado de São Paulo, onde conheceremos os dois
novos Groomers Perigot.
RESPONSABILIDADE DA PERIGOT:
1.1 A Perigot disponibilizará 2 diárias de hospedagem apenas para o participante da
seleção no hotel do evento;
1.2 Será disponibilizado almoço no dia da final;
1.3 Cada finalista terá disponível 1(um) JALECO PERIGOT - SELEÇÃO GROOMER, para ser
utilizado na final;
RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE:
1.1 Fica de responsabilidade do participante a conseguir ou levar o animal para a final da
Seleção Groomer. E deve levá-lo limpos, secos e com orelhas limpas e unhas cortadas;
1.2 O competidor levará todo o material que precisará utilizar no dia da competição. Esse
equipamento deve ser retirado do palco de competição assim que a apresentação for
feita.
5.0 PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS DA GRANDE FINAL:
5.1 Os Animais só entrarão no palco de competição se estiver em perfeito estado de
saúde. E cabe ao profissional manter água, caixa de transporte, guia e coleira e todo o
conforto necessário ao animal. Quem determinará se o animal pode ou não participar
serão os Juízes;

5.2 Serão permitidas todos os métodos e técnica (máquina de tosa, tesouras, pentes, facas
de trimming e pedra vulcânica);
5.3 Os competidores deverão estar no palco de competição 20 minutos antes do início da
competição. A segunda categoria só irá começar assim que os juízes analisarem todos os
animais da primeira categoria.
5.4 Participantes com cães de porte grande terão um tempo maior terminado pelos juízes
na hora do evento;
5.5 Todos os participantes deverão estar com o uniforme cedido pela Perigot (jaleco do
evento) para participar da última etapa;
5.6 Não serão permitidas a utilização de materiais e ou quaisquer materiais ou utensílios
de marcas concorrentes da que está promovendo o evento;
5.7 Não será permitido deixar animais sozinho nas mesas;
5.8 Os competidores devem se lembrar de que eles concordam em aceitar as decisões da
Administração da Seleção como finais obrigatórias. Boas atitudes esportivas são esperadas
dentro e fora da seleção.
5.9 A decisão final será feita por dois juízes renomados da área, por 1 convidado, e por um
representante da diretoria da Perigot. O representante da Diretoria Perigot terá um peso
maior na nota.
CASOS DE DESQUALIFICAÇÃO
1.1 A organização não se responsabilizará por acidentes provocados nos cães durante a
competição (mordeduras, brigas, enfermidades, mortes, etc.). Caso o cão não se enquadre
no perfil para a seleção, será informado e será retirado do palco da seleção.
1.2 A escolha dos juízes é indiscutível. Discussões com o mesmo pode acarretar perda de
ponto ou desclassificação;
1.3 Não serão aceitas discussões através das redes sociais, isso pode acarretar
desclassificação ou perca de ponto;
1.4 Não serão aceitos comportamentos inadequados ou perturbador no palco;
1.5 Técnicas rudes, ou de manuseio indevido que cause transtornos ao animal, acarretará
ao competidor a desclassificação.
SOBRE A CATEGORIA SPECIAL GROOMER
1.1 Serão aceitas apenas as todas no padrão da raça do animal apresentado

