CLUBE ORNITÓFILO DA BEIRA LITORAL
APARTADO 198
3770 OLIVEIRA DO BAIRRO

Oliveira do Bairro, 04 de Abril de 2018
Amigo e sócio do COBL,
Este clube vem mais um ano informar que se irá realizar entre os dias 01 a 04 de NOVEMBRO de 2018, no ESPAÇO INOVAÇÃO –
VILA VERDE na CIDADE DE OLIVEIRA DO BAIRRO, a nossa 23ª EXPOSIÇÃO, a EXPO-AVE 2018. Serão colocados à disposição
dos sócios/expositores os CERTIFICADOS DE TRANSPORTE DE AVES, que terão de ser solicitados ao COBL, como no ano
passado.
Cada stand, com uma área 3,0x3,0 m2, só poderá ser ocupado no máximo por dois expositores. O custo do stand é de 50,00€,
para sócios e 75,00€ para não sócios. Outros espaços para venda, feira, 150,00€, não necessita de ser expositor.
(Caberá a Direção toda e qualquer decisão final sobre eventuais alterações, não podendo ser contestada)
Em anexo enviamos a folha do pedido de anilhas para o ano 2019. Se aquando da requisição das anilhas, não houver o respetivo
pagamento, bem como as quotas em dia, este pedido ficará suspenso até à receção do pagamento das mesmas.

Todas as anilhas serão enviadas via CTT REGISTADAS, motivo pelo qual se acresce 2,50 euros ao valor
final das anilhas em cada requisição.
Aquando da 1ª requisição de anilhas para 2019, deverá ser paga a quota federativa no valor de 5,00€. Obrigatória para todos
os que requisitam anilhas. Caso já tenham pago a quota federativa relativamente ao ano, deverão indicar o clube a que
pagaram. Obrigatório o preenchimento de todos os dados presentes no cabeçalho. Este ano continua a haver um 6º pedido,
com taxa acrescida de 5,00€. Agradecemos que os sócios, através do email do COBL, nos enviem o seu email e contacto.
Contamos com a Vossa participação para mais um sucesso, na realização da EXPO-AVE 2018. Se todos contribuírem um pouco
faremos mais e melhor, levando o COBL ao topo. Ajudem na organização deste evento.
Cordiais saudações,
O Presidente do COBL

José Carvalho
Nota: TODA A INFORMAÇÃO RESPEITANTE À REQUISIÇÃO DE
ANILHAS, EXPOSIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES, ESTARÃO
DISPONIVEIS NO SITE DO COBL.
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