Clube Português Bengalim do Japão

Caros Sócios, serve a presente carta para o(a) informar dos seguintes pontos:
•
•
•
•
•

Requisição de anilhas para o ano de 2014
Actualização de quotas CPBJ
2º Campeonato Internacional Margens do Ave
2º Colóquio CPBJ
Campeonato Nacional 2013

Data limite do
pedido

1º Ponto – As datas para as requisições de anilhas de 2014 são as seguintes:
1º Pedido
2º Pedido
3º Pedido
4º Pedido
5º Pedido (especial)

8 de Julho de 2013
30 de Setembro de 2013
2 de Dezembro de 2013
17 de Fevereiro de 2014
30 de Março de 2014

NOTA 1: É importante realçar que os associados devem pedir anilhas para se fazer representar o clube a nível
nacional e internacional. Em especial, dar importância aos seus Bengalins do Japão.
NOTA 2: Este ano ficou aprovado em Assembleia geral da FONP um 5º pedido de anilhas extra. Este pedido
destina-se apenas a quem em situações excepcionais necessitará de pedir anilhas em altura tardia. A este
pedido acresce um custo de 5€.
NOTA 3: Ficou decidido pela direcção CPBJ que todos os pedidos de anilhas de número superior a

100 unidades terão envio gratuito via CTT, no entanto todos aqueles cujo número seja inferior a
100 unidades terão o custo adicional de 3€ (correio registado).

2º Ponto – Pede-se a todos os sócios que tenham a atenção de actualizar a sua quota. Esta
actualização pode ser feita juntamente com o pagamento do 1º pedido de anilhas, facilitando
qualquer inconveniente de uma dupla transferência (ou outra forma de pagamento). O CPBJ
lembra que, tal como previsto, os associados receberão um brinde extra pela actualização da sua
quota.
3º Ponto - Informa-se que o 2º Campeonato Internacional Margens do Ave se realizará de 14
a 17 de Novembro e a recepção das aves terá lugar dia 9 de Novembro em local ainda a
definir. Posteriormente serão enviadas todas as informações referentes à exposição.
4º Ponto - Informa-se que o 2º Colóquio CPBJ decorrerá em Setembro, mas mais para breve
serão divulgadas todas as informações. Deixa-se ainda a promessa de uma nova obra CPBJ para
apresentar neste colóquio aos seus associados e/ou aficionados de aves.

5º Ponto – Lembra-se que o Campeonato Nacional 2013 decorrerá em Guimarães,
pedindo-se a máxima participação por parte de todos os associados CPBJ para que se
faça representar o clube a nível nacional, e obter os melhores resultados possíveis.

Saudações ornitológicas,
O Presidente
______________________
(João Costa)
www.cpbj.avespt.com

cpbengalimjapao@gmail.com

Clube Português Bengalim do Japão
REQUISIÇÃO DE ANILHAS ANO 2014
NOME:____________________________________________________________
Nº SÓCIO:_____________________

MEDIDA
Ø (mm)

Requisição de anilhas do _______ºpedido
(5º pedido exige pagamento adicional de 5€)
CLUBE: CPBJ

STAM:__________________________

QUANTIDADE (o mínimo de anilhas por cada Ø é de 20 anilhas, 10 para as reforçadas e de aço)
Normal

Reforçadas

Aço inox

Quantidade

Normal

Reforçadas

2,00
2,30

2,50
2,70
2,90
3,00
3,20
3,50
4,00
4,20
4,50
5,00
5,20
5,50

Outros diâmetros

Preço por anilha

Quantidade

Total

Pagamento

Normais: 0,35 €;
Reforçadas: 0,65 €
Aço inox: 0,85 €
Quota Federativa: 5,0 €
Envio CTT anilhas-3€
Assinatura

Data

_________________________

