
Sócio Nº: Nome: STAM: 

Telf. nº: Sim Não E-mail:

Diâm.
(mm) Qt. do nº ao nº Qt. Qt.

-

-

-

-

4,20

4,50

-

5,20
5,50

-

-
-

-
-

O Sócio/Entregue em: O Clube/Recebido por: Anilhas NORMAIS….……………. x0,40 € ______ , ___ €

(assinatura e Data) (assinatura e Data) Anilhas REFORÇADAS…….……….. x0,55 € ______ , ___ €

Anilhas AÇO INOX…….……….. x0,70 € ______ , ___ €

Envio CTT……….………………… 4,00 € ______ , ___ €

Cartão Criador Nacional-CCN… 5,00 € ______ , ___ €

Quota/Clube 2013……………….. 12,00 € ______ , ___ €

Quota(s)/Clube anos anterior(es)……… ______ , ___ €

______ , ___ €

Nota:

- Anilhas NORMAIS: anilhas em alumínio colorido, destinadas, por exemplo, para canários
- Anilhas REFORÇADAS: anilhas em alumínio reforçado colorido, destinadas especialmente a psitacídeos de pequeno porte

- Anilhas em aço inox (não coloridas), destinadas especialmente a psitacídeos de médio e grande porte

Tem CCN? (X)

Informação Anilhas NORMAIS Anilhas REFORÇADAS

Clube Português de Canários de Canto

 Envio preferencial para cpcc@fop.com.pt  ou a.martins111@sapo.pt

http://www.fop.com.pt/cpcc/

Anilhas EM AÇO INOX
do nº ao nº do nº ao nº

REQUISIÇÃO DE ANILHAS - ANO 2016

Esta Requisição só é válida quando correcta e 
totalmente preenchida. 2,30

2,00

…e se acompanhada do respectivo pagamento e com 
as quotas em dia. 2,70

2,50

Nota: O Clube só enviará as anilhas pelo Correio se 
liquidado o valor de "Envio CTT". 3,00

2,90

3,20

Cartão de Criador Nacional (CCN) 3,50

4,00
O CCN é válido no período 2015-2018 é pago uma 
única vez, aquando do seu respectivo pedido, sendo 
obrigatório para quem pedir anilhas neste período.

É pessoal e intransmissível, e de utilização válida 
enquanto o seu titular for associado em pelo menos 
um dos Clubes FOP.

5,00

6,00

É de apresentação obrigatória em todas as 
Exposições em que o seu titular participe. 8,00

7,00

Anilhas Normais / Especiais 10,00

9,00

12,00

Outras anilhas - Quantidade mínima:  10 (dez) anilhas por 
cada medida. Múltiplos de 5 se pedir mais de 10.

14,00

NORMAIS - Quantidade mínima: 20 (vinte) anilhas de cada
medida. Múltiplos de 10 se pedir mais de 20. 13,00

19,00

16,00

Datas Limite para os Pedidos 23,00

3º PEDIDO 23 SETEMBRO 2015 27,00
1º PEDIDO 6 MAIO 2015; 2º PEDIDO 1 JULHO 2015 26,70

29,00

Valor total a pagar:

                                                 @

___________________ ___________________

____/______/____ ____/______/____

TOTAL de Anilhas

4º PEDIDO 27 NOVEMBRO 2015


