THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION, INC.
PEDIDO DE ASSOCIAÇÃO/RENOVAÇÃO
(Pagamento com cartão de crédito, ver no verso)

□ Associação Regular (Renovação-Mem #_____________) APENAS para EUA/Canadá/México
□ Associação Internacional (Renovação-Mem #_____________) EM USDAPENAS
□ Associação Regular – por 5 anos
□ Associação Internacional – por 5 anos EM USDAPENAS
□ Associação Familiar SEM TICA TREND (direito a voto: um por Associação Regular) APENAS para EUA/Canadá/México
□ Associação Familiar SEM TICA TREND(sem direito a voto, adicional Familiar, Júnior, etc.) APENAS para EUA/Canadá/México
□ Associação Familiar Internacional SEM TICA TREND (direito a voto: um por membro) EM USDAPENAS
□ Associação Júnior SEM TICA TREND (sem direito a voto, menor de 18 anos) APENAS para EUA/Canadá/México
□ Associação Júnior Internacional SEM TICA TREND (sem direito a voto, menor de 18 anos) EM USDAPENAS
□ Associação Vitalícia
□ Cada Raça Adicional (Ver By-Laws 14.1.1 no verso)
□ Cada Raça Adicional Vitalício (Ver By-Laws 14.1.1 no verso)
□ TICA TREND – Postagem em primeira classe (APENAS para Vitalício/Regular)
DATILOGRAFAR

$25.00
$30.00
$110.00
$135.00
$10.00
$10.00
$15.00
$10.00
$15.00
$1,000.00
$5.00
$100.00
$8.00

OU USAR LETRA DE FÔRMA LEGÍVEL, UM CARÁCTER POR ESPA ÇO:

Sobrenome do Sócio Regular/Sponsor/Internacional:

Nome do Sócio Regular/Sponsor/Internacional:

Sobrenome do Sócio Familiar/Júnior/Internacional:

Nome do Sócio Familiar/Júnior/Internacional:

Endereço:

Cidade:

Estado/País:

CEP:

Telefone:

Email:

Fax:

Assinatura do pai ou tutor REQUERIDA para sócios menores de idade:

Número de Registro ou nome do gato ou gatil para cada raça selecionada:________________

____________________

(Ver By-Laws 13.1 y 14.1.1 no verso)

____________________
____________________
____________________
____________________
A associação automaticamente dá direito ao sócio de ser listado numa seção de raça sem taxa adicional. O sócio pode ser listado em mais de
uma seção de raça. A taxa de seção de raça adicional é de $5 por ano, por pessoa. Por favor revise as seções de raça às quais deseja
pertencer.
□ AB-Abyssinian
□ BB-American Bobtail
□ BH-Am Bobtail SH
□ AC-American Curl SH
□ AL-American Curl
□ AS-American Shorthair
□ AW-American Wirehair
□ BA-Balinese
□ BG-Bengal
□ BI-Birman
□ BO-Bombay
□ BL-British Longhair
□ BS-British Shorthair
□ BU-Burmese

□

□ SP-California Spangled
□ CX-Chartreux
□ CR-Cornish Rex
□ CU-Chausie
□ CY-Cymric
□ DR-Devon Rex
□ DH-Don Hairless
□ EM-Egyptian Mau
□ ES-Exotic Shorthair
□ HB-Havana
□ HI-Himalayan
□ HH-Household Pet
□ JB-Japanese Bobtail
□ JL-Japanese Bobtail LH

□ KT-Korat
□ LP-LaPerm
□ LS-LaPerm SH
□ MC-Maine Coon
□ MX-Manx
□ MK-Munchkin
□ ML-Munchkin LH
□ NB-Nebelung
□ NF-Norwegian Forest
□ OC-Ocicat
□ OA-Ojos Azules
□ OL-Oriental Longhair
□ OS-Oriental Shorthair
□ PS-Persian

□ PD-Peterbald
□ PB-Pixiebob
□ PL-Pixiebob LH
□ RD-Ragdoll
□ RB-Russian Blue
□ SV-Savannah
□ SF-Scottish Fold
□ SS-Scottish Fold LH
□ SR-Selkirk Rex
□ SL-Selkirk Rex LH
□ SE-Serengeti
□ SI-Siamese
□ SB-Siberian
□ SG-Singapura

Pelo presente aceito seguir as Regras y Regulamento desta Associação. (Ver no verso)

________________________________________________________
Assinatura
P: 956.428.8046
F: 956.428.8047

□ SN-Snowshoe
□ SO-Somali
□ SX-Sphynx
□ TO-Tonkinese
□ TG-Toyger
□ TA-Turkish Angora
□ TV-Turkish Van
Raças por registrar:

P.O. BOX 2684, HARLINGEN TX 78551
WWW.TICA.ORG

__________________
Data
SUBMIT.WORK@TICA.ORG
REVISED: FEB 2017

THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION, INC.
PEDIDO DE ASSOCIAÇÃO/RENOVAÇÃO
Regras para Associação
Presume-se que todos os sócios estejam familiarizados e cumpram com todos By Laws, Registration Rules, Show Rules e Standing Rules de TICA.
(Todos esses modelos estão disponíveis no Escritório Executivo ou na página web de TICA www.TICAEO.com.)
13.1
Requisitos. A associação estará aberta para qualquer pessoa que esteja interessada en possuir, criar ou exibir gatos domésticos. Novos membros
devem encaminhar o pedido o qual inclui um contrato de aceitação das regras de TICA, pagamento da taxa devida para a associação e ter pelos menos um gato
ou nome de gatil registrado em TICA. A região registrada do sócio é a região onde ele reside.
13.1.1 Não mais do que quatro pessoas que residam num mesmo endereço podem ser sócios votantes.
13.1.2 Os clubes TICA podem coletar e remeter os pagamentos dos membros do clube. Os pagamentos deverão ser enviados junto com uma lista a
qual deverá incluir o nome do sócio do clube e seu endereço. Incluir e-mail sempre que disponível.
13.1.3 Os cartões de sócio só podem ser enviados ao endereço de cada sócio e não ao endereço do clube. No caso de extravio, apenas o sócio poderá
solicitar a confirmação de seu número de sócio. A confirmação deve ser enviada ao endereço do sócio.
13.2
Classes de Sócios. Os sócios serão agrupados em quatro classes: Sócios Vitalícios, Sócios Regulares, Sócios Familiares e Sócios Juniores. A região
registrada do sócio é a região onde ele reside.
13.2.1
Sócios Regulares: Sócios maiores de 18 anos que tenham pago a taxa de Associação Regular. Sócios Regulares têm direito a voto e a todos
os direitos, privilégios e honrarias concedidas.
13.2.2
Sócios Familiares: Sócios adicionais da família de um Sócio Regular, maiores de 18 anos, que pagam a taxa de Associação Familiar. Os
Sócios Familiares têm os mesmos direitos e privilégios de um Sócio Regular. Apenas UM Sócio Familiar por cada Sócio Regular pode votar.
13.2.3
Sócios Familiares Internacionais: Sócios adicionais familiares de um Sócio Internacional, maiores de 18 anos, que pagam a taxa de
Associação Familiar Internacional. Os sócios familiares têm os mesmos direitos e privilégios de um Sócio Internacional, excluindo a subscrição do
TICA TREND. Apenas UM Sócio Familiar por cada Sócio Internacional pode votar.
13.2.4
Sócios Juniores: Sócios menores de 18 anos que pagam a taxa de Associação Júnior. Sócios Juniores têm os mesmos direitos e privilégios
de um Sócio Regular, exceto o direito a voto e de assumir um cargo em TICA.
13.2.5
Sócios Vitalícios: Sócios que pagam a taxa de Associação Vitalícia. Os Sócios Vitalícios têm os mesmos direitos e privilégios de um Sócio
Regular.
13.3
Taxas/Pagamentos.
13.3.1
As taxas de associação deverão ser estabelecidas pela Diretoria e serão devidas no dia 1º de maio de cada ano, valendo até o ano seguinte.
Standing Rules relacionadas:
103.3.1 Independentemente da data em que uma pessoa se associe a TICA durante o ano de vigência da associação (1 de maio a 30 de abril), ela deve renovála em 1º de maio, de acordo com as regras 113.1, 113.1.1 e 113.1.2.
103.3.1.1 Associações pagas em abril expiram em 30 de abril do ano seguinte.
103.3.1.2 Valores devidos de associação não serão calculados pro-rata.
By-Laws relacionadas com a votação pelos Sócios:
113.1
Requisitos. Cada sócio ativo cujas taxas estejam pagas, que não esteja em dívida com TICA ou com algum clube filiado a TICA, que não esteja ou
tenha estado na Lista de Suspensão Temporária na data requerida, que já fosse sócio em dia com suas obrigações 6 meses antes do primeiro dia do mês no qual
a votação estiver sendo postada, estará apto a votar.
113.1.1 Associações vencidas e não renovadas antes de 1º de julho estão expiradas e não poderão ser renovadas retroativamente.
113.1.2 Pessoas cujas associações tenham expirado serão consideradas novos sócios caso venham a renovar sua associação.
By-Laws relacionadas com Seções de Raças:
14.1
Seções de Raça. Será estabelecida uma Seção de Raça para cada raça e uma ou mais Seções para Household Pets (gatos SRD). Cada sócio estará
automaticamente apto a se inscrever e pertencer a uma Seção de Raça como parte de sua taxa de associação. Qualquer sócio pode pertencer a mais de uma
Seção de Raça, desde que o solicite e pague as taxas adicionais.
14.1.1 Qualquer sócio pode pertencer a uma Raça/Seção de Raça adicional, desde que o solicite e pague a taxa adicional e apresente prova de uma
das situações abaixo:
14.1.1.1 Ter feito o registro individual de um gato da raça/grupo de raça nos três anos imediatamente anteriores à solicitação.
14.1.1.2 Ter feito o registro de uma ninhada da raça/grupo de raça nos três anos imediatamente anteriores à solicitação.
14.1.1.3 Ter exposto um filhote, adulto ou castrado da raça/grupo de raça nos três anos imediatamente anteriores à solicitação.
14.1.1.4 Ser o proprietário de um filhote, adulto ou castrado da raça/grupo de raça.

□ Gostaria de me associar a um clube TICA!

As taxas de associação serão devidas em 1º de maio de cada ano

□ Gostaria de organizar um clube TICA!

AS TAXAS SERÃO ACEITAS SOMENTE SE PAGAS EM USD

Aceitamos American Express, VISA, MasterCard ou Diners Club.
MES

Número do cartão

AÑO

Data de vencimento

Cód. de Segurança

ASSINATURA: _______________________________________

P: 956.428.8046
F: 956.428.8047

P.O. BOX 2684, HARLINGEN TX 78551
WWW.TICA.ORG

SUBMIT.WORK@TICA.ORG
REVISED: FEB 2017

