FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA PORTUGUESA CULTURAL
E DESPORTIVA – FOP
Informação FOP informa 118 de 23-04-2017
Informação aos pedidos a partir de Julho de 2017 já
através da nova funcionalidade no site da FOP.
Caros Clubes Associados;
Informamos todos os clubes associados que os pedidos das anilhas FOP para 2018, terão lugar
entre 1 de JULHO de 2017 e 1 de ABRIL de 2018. Mais informamos que se mantém os 6 pedidos e
que haverá na mesma a taxa adicional de 5 € e continuará a ser aplicada, como habitualmente,
apenas ao 6º pedido e último. Assim sendo as datas a praticar serão as seguintes:
DATAS LIMITE PARA A REQUISIÇÃO DE ANILHAS PARA 2018
1º PEDIDO - 1 de julho de 2017

-

2º PEDIDO - 1 de setembro de 2017

3º PEDIDO - 1 de Novembro de 2017 -

4º PEDIDO - 15 de Dezembro de 2017

5º PEDIDO - 1 de Fevereiro de 2018

6º PEDIDO -

-

1 de Abril de 2018

A particularidade a partir deste ano , a nossa federação passa a ter disponível 4 fornecedores de
anilhas, com vários preços para as diferentes anilhas, esta mudança vem no sentido tentar acabar
com as demoras de entregas de anilhas e nos enganos que tem existido por parte do anterior
fornecedor. O tempo de entrega da anilhas vai ser reduzido para um máximo de 2 meses.
Informamos que todos pedidos devem ser registados no programa 7 dias após data limite de cada
pedido. No programa de pedido de anilhas após abertura da ficha do associado vai existir um botão
onde tem de selecionar o fornecedor, e só após , podem inserir o pedido do criador.
No formulário todas as caixas em cinzento são as medidas que todos fornecedores não tem
disponíveis. No fornecedor de Espanha a medida de 3,8mm a 5mm sao anilhas reforçadas, mas
como são ao preço das anilhas normais, são pedidas na coluna das normais.
Informamos que por razões alheias a esta direção alguns sócios contactam diretamente com os
dirigentes desta federação para perguntar por assuntos que só devem ser tratados pelos dirigentes
dos clubes , por tal recomendados a elevada atenção para este assunto.
Mais informamos que todos os assuntos relacionados com o tema “anilhas” devem ser endereçados
ao diretor Marco Domingos através dos seguintes contatos:
email: marco.domingos@fop.com.pt

Melhores cumprimentos.
Marco Domingos
Vogal da Direção
(Responsável pela área de anilhas da FOP)

telemovel: 96 815 69 98 /919018829

