*MEMapp-0118*

Inscrição de Sócio (Membership Application)

PARA ENTREGAS DE UM DIA PARA O OUTRO À AQHA: 1600 QUARTER HORSE DR, AMARILLO, TX 79104 • ENDEREÇO POSTAL: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811 • FAX: 806-349-6404

Certifique-se de que todos os campos sejam preenchidos com a informação adequada. As informações incompletas atrasarão o processamento da sua inscrição.
Envie o formulário preenchido para: AQHA Membership

PO Box 36300
Amarillo, TX 79120-6300

N.º DE ID AQHA (se conhecido)

Sócio:

Não se esqueça de incluir um cheque nominal para a AQHA ou fornecer as suas informações de cartão de crédito.
Ao marcar uma opção, preencha o círculo completamente.

TIPO E DURAÇÃO DA ADESÃO COMO SÓCIO

● Individual
● Não individual
● Empresa

Selecione uma opção.

GERAL
● Sócio por 12 meses – US$ 55
● Sócio por 36 meses – US$ 140
● Sócio vitalício – US$ 1.250
● Taxa de gerenciamento de eventos – US$ 5

AMADOR
● Sócio por 12 meses – US$ 65
● Sócio por 36 meses – US$ 170
● Atualização por 12 meses – US$ 10
● Atualização por 36 meses – US$ 30

JOVEM
● Sócio por 12 meses – US$ 20
● Sócio por 36 meses – US$ 50
● Sócio vitalício (até 18 anos) – US$ 100
Taxas sujeitas a alterações

Se desejar inscrever-se no Programa de Nível 1, preencha e envie a última página deste formulário.
Nome:
Sobrenome:
Nome do meio:
Nome da empresa/não individual:
Endereço:
Cidade:
Estado/Município:
País:
CEP/Código postal:
E-mail:
Data de nascimento: (MM/DD/AAAA):

OPÇÕES DE E-MAIL
Periodicamente, a AQHA envia e-mails importantes aos sócios sobre eventos e outras notícias promocionais.
Indique se você deseja receber essas mensagens de e-mail da AQHA.

●
●

SIM, desejo receber, a partir de agora, todas as informações que a AQHA envia por e-mail.
SIM, desejo receber informações sobre a minha adesão como sócio e negócios da AQHA, com exceção de informações promocionais.

Telefone:
Telefone comercial:

–

–

–

–

ACORDO DE ADESÃO COMO SÓCIO AMADOR – SOMENTE PARA SOLICITANTES DA ADESÃO COMO
SÓCIO AMADOR

A adesão como sócio amador é uma classificação para pessoas que desejam participar em competições em categorias de amadores da AQHA. Para ser um sócio amador, você deve cumprir as regras
para amadores da AQHA indicadas no Manual Oficial de Regras e Regulamentos da AQHA. Antes de enviar à AQHA a sua inscrição, leia cuidadosamente essas regras para certificar-se de que cumpre os
critérios de elegibilidade como amador. A inscrição para adesão como sócio amador da AQHA somente ficará ativa após a aceitação da inscrição pela AQHA. Ao enviar sua inscrição para adesão como
sócio amador, você confirma a veracidade das seguintes afirmações:

Declaro que NÃO estive envolvido(a) nas seguintes atividades nos três anos anteriores ao envio desta inscrição:

•Participei em exibições, julguei, treinei ou ajudei no treinamento de um cavalo (estando ou não registrado na American Quarter Horse) para fins de remuneração, ganhos monetários ou outros
(consulte SHW 225.3.1).
•Ensinei outra pessoa a praticar equitação, conduzir, treinar ou exibir cavalos para fins de remuneração, ganhos monetários ou outros (consulte SHW 225.3.1).
•Obtive credenciais de juiz de cavalos em representação de qualquer organização incluindo, entre outras, a AQHA, ou qualquer organização equestre.
•Fui sócio credenciado nas associações Professional Rodeo Cowboys Association, Women’s Professional Rodeo Association (somente provas de tambor) ou
International Professional Rodeo Association, para efeitos dos eventos ou categorias que são os mesmos nos quais o indivíduo participa ou gostaria de participar
em competições de amadores da AQHA. (Consulte SHW 225.3.6 para obter informações sobre as disposições mais específicas acerca das categorias com corda).

Assinatura:__________________________________________________________________________________________ Data:___________________________________________
CÓDIGO DE BARRAS *MEMapp-0118*

FORMS 7000-17-916 PREENCHER A PARTE FRONTAL DA INSCRIÇÃO DE SÓCIO 11-8-17

N.º DE ID AQHA (se conhecido)

ÁREAS DE INTERESSE
Selecione as suas áreas de interesse.

● Criação – Trabalho na fazenda
● Criação – Corridas
● Criação – Exibições
● Criação – Equitação recreativa
● Equitação recreativa
● Competição de corrida
● Uso na fazenda
●	
Participar em competições nas exibições de cavalos
da AQHA

CHEQUE

● Participar em eventos locais e abertas
● Competições de rodeio
●	
Participar em competições de eventos para jovens,
tais como 4-H, FFA, NHSRA, outras organizações
de rodeio, concursos de avaliação,
clubes de pônei, dias recreativos, gincanas, etc.

●	
Participar em competições de exibições para jovens
da AQHA

●
●

Expositor/Treinador profissional
Fã de corridas

ORDEM DE PAGAMENTO

AMERICAN EXPRESS

MASTERCARD

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Participar em competições de eventos da NCHA
Participar em competições de eventos da NRHA
Participar em competições de eventos da NSBA
Participar em competições de eventos da NRCHA
Participar em competições de eventos da PHBA
Treinador de corridas
Ação política
Tiro esportivo montando o cavalo
Participar em competições de adestramento

SE O PAGAMENTO FOR EFETUADO ATRAVÉS DE CARTÃO
DE CRÉDITO, PREENCHA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
VISA

NÚMERO DO CARTÃO

DATA DE VALID. (MMAA)

TELEFONE EM HORÁRIO COMERCIAL

NOME DO TITULAR DO CARTÃO

ASSINATURA DO TITULAR DO CARTÃO

CEP

SERÁ COBRADO NO CARTÃO DE CRÉDITO O SALDO TOTAL DAS TAXAS SELECIONADAS E APLICÁVEIS.

NÃO ENVIE DINHEIRO • APENAS U.S.$

Assinatura:__________________________________________________________________________________________ Data:___________________________________________

OPÇÕES DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

A partir de agora, a sua adesão como sócio pode ser automaticamente renovada com o cartão de crédito fornecido. Se você escolher a renovação automática, não existem preocupações com o prazo de validade.
Você pode fazer o cancelamento a qualquer momento ligando para o Atendimento ao Cliente da AQHA através do número 806-376-4811.
Você deseja que a sua adesão como sócio seja automaticamente renovada?

● Sim

● Não

ACORDO DE ADESÃO COMO SÓCIO

Os pagamentos de taxas PODEM SER dedutíveis pelos associados como uma despesa de negócios necessária; no entanto, contribuições ou presentes para a American Quarter
Horse Association não são dedutíveis como contribuições de caridade para fins de imposto de renda federal. Doações para a American Quarter Horse Association SÃO dedutíveis na
medida do permitido pela lei. Um dólar da sua taxa anual de associação é designado para uma assinatura do America’s Horse, a publicação oficial da AQHA. Através do pagamento
da taxa de adesão, você reconhece que a adesão à AQHA é voluntária e que concorda em estar vinculado aos termos e condições do Manual Oficial de Regras e Regulamentos
da AQHA.
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FORMS 7000-17-916 PREENCHER O VERSO DA INSCRIÇÃO DE SÓCIO 11-8-17

