Renovação de cavaleiros profissionais da AQHA

*PROren-0118*

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168, EUA
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811

OS CAVALEIROS PROFISSIONAIS DEVEM MANTER UMA ASSOCIAÇÃO INDIVIDUAL À AQHA NO ANO CORRENTE

Código de Ética de Cavaleiros Profissionais da AQHA
Nós, os membros da American Quarter Horse Association of Professional Horsemen no desempenho de nossa função de prestar serviços ao setor de
Quarto de Milha Americano, reconhecemos a necessidade de fazê-lo de maneira profissional e de lidar com o público e nossos colegas com o mais
elevado grau de integridade. Portanto, estabelecemos o seguinte credo que deve reger os nossos esforços para cumprir nossas obrigações:
• Aderir aos padrões profissionais da American Quarter Horse Association e trabalhar para promover suas metas e objetivos.
• Garantir que o bem-estar do Quarto de Milha Americano seja primordial e que todo Quarto de Milha Americano seja sempre tratado com
humanidade e dignidade, respeito e compaixão.
• Cumprir as regras rigorosas estabelecidas e aplicadas pela AQHA exigindo que os criadores, proprietários, treinadores, expositores, dirigentes
de feiras, juízes e cavaleiros profissionais sejam continuamente responsáveis pelo bem-estar e tratamento humano de qualquer Quarto de Milha
Americano confiado aos seus cuidados. Essas regras incluem, mas sem limitação, práticas de treinamento proibidas, procedimento cirúrgico
proibido, administração de produtos químicos proibidos ou dispositivos proibidos que possam afetar o desempenho de um cavalo ou alterar a
conformação natural do cavalo. Essas regras também incluem a conformidade com todas as políticas de medicamentos.
• Conduzir todos os negócios com integridade, sinceridade e exatidão de maneira aberta e direta.
• Atuar com integridade em negociações financeiras com clientes, outros profissionais e o público. Portanto, a propriedade de qualquer cavalo
exibido por meu cônjuge, cliente ou filho será a prescrita pelas regras aplicáveis.
• Divulgar totalmente aos clientes o preço de venda real e as comissões envolvidas na venda ou compra de um cavalo.
• Não cobrar nem receber comissão monetária, ou outra remuneração que constitua comissão, do comprador e do vendedor de um cavalo.
• Lidar com nossos negócios, operações e comunicações (incluindo redes sociais) de uma maneira que promova a imagem positiva do setor de Quarto
de Milha Americano.
• Incutir confiança entre os clientes e o público no setor de Quarto de Milha Americano, evitando qualquer ação que possa desacreditá-lo ou
desacreditar a associação à American Quarter Horse Association.
• Demonstrar respeito, cortesia e decência aos colegas Cavaleiros Profissionais da AQHA em todos os momentos, adotando os mais elevados padrões
de ética profissional e civilidade mútua, independentemente das circunstâncias.
• Criar uma cultura de apoio que desenvolva e mantenha relacionamento colaborativos com todos os Cavaleiros Profissionais da AQHA.

Ao assinar este formulário, concordo em cumprir as regras de pedidos e ao Código de Ética da Association of AQHA Professional Horsemen.
Compreendo que, para participar deste programa, devo manter uma associação individual contínua junto à AQHA.

Assinatura do requerente: _____________________________________________________

Data: _________________

ASSOCIAÇÃO COMO CAVALEIRO PROFISSIONAL
Renovação de associação por 1 ano .  .  .  .  .  .US$ 60*
Renovação de associação por 3 anos  .  .  .  .US$ 150*
*Um quarto da taxa de renovação será doado para um destes programas que
beneficiam Cavaleiros Profissionais.

Número de telefone principal:
Número de telefone secundário:

Encaminhe minha doação ao seguinte programa:

Professional Horsemen Crisis Fund
Professional Horsemen Scholarship Fund

Endereço de e-mail: _____________________________________________________________

Se nenhuma opção for marcada, a doação será feita para o Professional
Horsemen Crisis Fund. A partir de 1º de março de 2021, as doações para o
Fundo de Crise serão aplicadas na parte de dotação desse fundo.

RENOVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO À AQHA

Endereço do site: _______________________________________________________________

Renovação de associação por 1 ano .  .  .  .  .  .  US$ 55
Renovação de associação por 3 anos  .  .  .  .  US$ 140

CHEQUE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Associação vitalícia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  US$ 1.250

CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO
US$ 25

US$ 50

Outro US$___________________________
Área de maior necessidade
Bolsa de estudos

NÚMERO DO CARTÃO

US$ 100
Hall da Fama e Museu

Pesquisas equinas

Equitação terapêutica

O pagamento das mensalidades PODE SER deduzido por membros como uma despesa de
negócios normal e necessária; entretanto, as contribuições ou presentes para a American Quarter
Horse Association não são dedutíveis como contribuições beneficentes para fins de imposto
de renda federal. No entanto, as doações para a American Quarter Horse Foundation SÃO
dedutíveis para fins de imposto na medida permitida por lei. Com o pagamento de uma taxa de
associação à AQHA, reconheço que a associação à AQHA é voluntária e concordo em obedecer
a todos os termos e as condições do Manual Oficial de Regras e Regulamentos da AQHA.

DATA DE VALIDADE (MMAA)

TELEFONE

NOME DO TITULAR DO CARTÃO

ASSINATURA DO TITULAR DO CARTÃO
CEP DE COBRANÇA
Informamos que todos os pagamentos terão uma taxa de transação não reembolsável de 2,5% a partir de 1º de maio de 2022.
A AQHA se reserva o direito de dispensar a taxa ao enviar um pagamento com cheque ou ordem de pagamento.
SERÁ COBRADO NO CARTÃO DE CRÉDITO O SALDO TOTAL DAS TAXAS SELECIONADAS E APLICÁVEIS.

NÃO ENVIE DINHEIRO • APENAS U.S.$
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NOME

Nº ID AQHA

ANOS DE OPERAÇÃO:
ANOS COMO

TREINADOR:

ANOS COMO

ANOS COMO

ANOS COMO

CRIADOR:

INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO:

JÓQUEI:

ASSOCIAÇÕES: (marque o círculo de todas as opções aplicáveis)
Afiliada da AQHA
National Cutting Horse Association
National Barrel Horse Association
National Snaffle Bit Association
National Reining Horse Association
U.S. Dressage Federation
National Thoroughbred Racing Association
U.S. Equestrian Federation
Afiliada da AQHA Racing
National Reined Cow Horse Association
Professional Rodeo Cowboys Association
Women’s Professional Rodeo Association
World Conformation Horse Association
Cowboy Mounted Shooting Association
National Ranch and Stock Horse Alliance
Outras associações: ___________________________________________________________

CARTÃO(ÕES) DE JUIZ MANTIDO(S): (marque o círculo de todas as opções aplicáveis)
American Quarter Horse Association
American Paint Horse Association
International Buckskin Horse Association
National Snaffle Bit Association
National Reining Horse Association
Pony of the Americas Club
U.S. Equestrian Federation
Appaloosa Horse Club, Inc.
World Conformation Horse Association

National Cutting Horse Association
Palomino Horse Breeders of America
National Reined Cow Horse Association
American Miniature Horse Registry
Canadian Equestrian Federation
Pinto Horse Association
Cowboy Mounted Shooting Association
Western Dressage Association of America
Outra ________________________________

SERVIÇOS OFERECIDOS: (marque o círculo de todas as opções aplicáveis)
Condicionamento para vendas
Treinador de corrida
Sêmen congelado/resfriado
Ferrador
Desafio de corrida nomeado:
Idade para corrida

Leilão/vendas de cavalos
Serviços de cuidados/parto de éguas
Estábulo/guarda
Jóquei profissional
Doma
Serviços de garanhões
Transferência de embrião
Cavaleiro de exercícios
Animais recém-desmamados
Cavalos de um ano

Outros serviços _______________________________________________________________
TREINAMENTO:
Feira:
Jovem

Amador

Aberto

Oeste:

Trilho
Cavalo para gado
Aulas de de padrão

Rédeas
Corte
Cavalo de rancho versátil

Inglês:

Trilho

Cercas

Corrida:

Centro de treinamento

Pista de corrida

Aulas:

Iniciais
Intermediárias
Equitação para deficientes físicos

Equitação avançada

Você tem cavalos para aulas disponíveis?
Você é membro de um Programa de
Certificação de Treinador/Instrutor?

Cabresto
Corda
Eventos de velocidade

Condução

Sim

Não

Sim

Não

Aulas de padrão

ANOS NO

LOCAL ATUAL:

DECLARAÇÃO DE MISSÃO: Aprimorar e promover os
profissionais do setor da American Quarter Horse Association
como os principais prestadores de serviços para equinos. A
associação serve para promover credibilidade, proficiência e
defesa por meio do endosso de padrões superiores no setor
que permitirão aos profissionais se destacarem em uma
carreira sustentável.
A associação aos Cavaleiros Profissionais da AQHA é um
privilégio, não um direito, sujeito à revisão contínua do Conselho
de Cavaleiros Profissionais e/ou do Comitê Executivo. A
associação aos Cavaleiros Profissionais pode ser encerrada pelo
Conselho de Cavaleiros Profissionais e/ou Comitê Executivo com
ou sem aviso prévio e audiência formal.
Ao se tornar membro dos Cavaleiros Profissionais da AQHA,
esse associado compreende que o setor equino e os clientes
esperam um padrão de conduta mais elevado. Portanto, o
membro compreende e concorda que a AQHA tem o direito de
investigar reclamações sobre a conduta alegada de um associado.
Além disso, tal membro deve cooperar na investigação e acatar
as decisões relativas à aprovação da inscrição e revogação da
associação.
O(a) signatário(a) renuncia, por meio deste instrumento, a
qualquer direito que possa ter de exigir a divulgação pela
Associação de quaisquer informações obtidas para avaliá-lo(a)
como Cavaleiro Profissional, concordando que a confidencialidade
das informações relativas ao caráter, reputação e habilidades de
equitação do(a) signatário(a) são fundamentais para seus direitos
de divulgação, se houver.
Assinatura
do requerente:_____________________________________
Data:_____________________________________________

TAXAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES E TAXAS DE
INSCRIÇÃO E RENOVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE
PROFISSIONAL NÃO SÃO REEMBOLSÁVEIS.

Se sim, liste os programas: ________________________________________________________
Outros serviços: (especifique) ________________________________________________________
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