Imprimir Formulário

DEMANDE DE DÉPÓT D'AFFIXE
(PEDIDO DE REGISTRO DE NOME DE GATIL)
M. (Eu):
Addrèsse (Endereço):
Complemento:
Cidade:
CEP:
E-mail:

Tocantins - TO

Estado:
Telefone Fixo:

(

)

Celular:

(

)

prie le GatoGrupo. de bien vouloir transmettre au Secrétariat de la Fédération Internacionale Féline sa demande
de dépót d'affixe:

Noms de Chatterie (a inscrire par ordre de preference)
Nome do Gatil (por ordem de preferência)

1) BR
2) BR
3) BR
4) BR
5) BR

(Obs.: Os nomes escolhidos, não devem exceder quinze letras, contando-se os espaços entre palavras):

Raças que pretende criar:

Salvador,

de Dezembro

1. Van Turco

de 20

2. Van Turco

3. Van Turco

.

Signature (Assinatura): __________________________________________

Dépot d'affixe valide 20 ans
Nome de Gatil válido por 20 anos

*** Antes de preencher este formulário e encaminhá-lo ao GatoGrupo, o sócio deve tomar conhecimento do
regulamento de Registro de nome de Gatil.
*** Deve também indicar qual a raça ou raças que cria ou pretende criar.

Rua Maragogipe, nº 666 – Rio Vermelho
Salvador - BA - CEP: 41940-240
Tel: +55 71 3345.3520 / +55 71 9977.0724 / +55 71 9977.7929
E-mail: gatogrupo@hotmail.com

Abertura de Gatil
OBSERVAÇÕES
1. Envie 5 opções de nome, por ordem de preferência
2. Os nomes não devem ultrapassar 15 dígitos, contando também o espaço caso os nomes sejam compostos
(suprimir o termo Gatil)
Como a FIFe ao longo de seus quase 60 anos, fez inúmeros registros, é possível que haja homônimos, nesse caso
será necessário o envio de mais opções de nomes

DICA
Você pode pesquisar se os nomes escolhidos já existem.
Basta acessar o link http://fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp
Coloque o nome escolhido e clique no botão “submit”.
Abaixo aparecerá "results". Caso já tenha algum gatil registrado com o mesmo nome ou muito similar, não será
possível escolher esta opção.

Preencha a ficha, imprima, assine e envie via correios para o GatoGrupo.

NOSSO ENDEREÇO
Rua Maragogipe, nº 666 – Rio Vermelho
Salvador - BA - CEP: 41940-240
Tel: +55 71 3345.3520 / +55 71 9977.0724 / +55 71 9977.7929
E-mail: gatogrupo@hotmail.com

