
Sócio nº : Stam : Data:

Morada :

Nº pedido

1

2
3

4 (mm) Aço inox

5 2,00 não

6º - 28-03-20202,30 não

2,50 não

2,70 não

2,90 não

3,00 não

3,20 não

3,50

4,00 não

4,20

4,50

5,00

5,20 não

5,50 não

6,00

6,50 não

7,00

8,00

9,00 não

9,50

10,00 não

Simples11,00

Registado12,00 não

12,50

12,70 não

3,00 € Pagar13,00 não

2,00 € J 14,00

16,00 não

19,00 não

23,00 não

27,00 não

Pedido extra29,00 não

SIM NÃOPermite a divulgação no númeor de sócio: 

Assim que as anilhas estejam em posse da AOC serão separadas e enviadas

AOC irá criar um separador "pedidos relizados" no site www.aocoimbra.com onde o sócio poderá confirmar se o pedido foi realizado e terá 2 dias para 

reportar algum problema.

Quantidade total de anilhas pedidas

Correio registado

não

x €0,40 =

não

não não

não

não

não

não

não

não

não

não

não

não

não

As anilhas são pagas no acto de 

requisição.

• Anilhas de aço inox: € 0,70

• Anilhas normais: € 0,40

• Anilhas especiais reforçadas: € 0,55

não

Preço das anilhas

não

O metodo de pagamento deverá ser por tranferencia. NIB da AOC:     0035 0255 00235040 930 73

Para que o pedido ser aceita deverá ter a quota AOC regularizada, no primeiro pedido deverá pagar quota federativa (5€ FONP).

Correio obrigatório, não serão aceites pedidos sem pagamento de correio.Opção de correio normal ou registado, 

Em caso de duvida sobre quotas peça informação antes de realizar o pedido.

Total a pagar :

6º pedido (5€)

Quata AOC (12,5€)

Correio simples

Quota FONP (5€)

x €0,55 =

x €0,70 =

não não

5º pedido - 30 de Abril de 2020

6º pedido - 15 de Maio de 2020

3º pedido - 25 de Janeiro de 2020

4º pedido - 15 de Março de 2020

1º pedido - 15 de Setembro de 2019

2º pedido - 01 de Novembro 2019

Previsão de entrega das anilhas

6º pedido - 28 de Março de 2020

4º pedido - 16 de Dezembro de 2019

5º pedido - 10 de Fevereiro de 2020

Associação Ornitológica de Coimbra

Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Não nos responsabilizamos pelos envios com morada incompleta.

REQUISIÇÃO DE ANILHAS 2019

Apartado 7037 - S. Martinho do Bispo 3046-901 Coimbra

3º pedido - 23 de Setembro de 2019 Nomais Reforçadas

Mínimo de anilhas normais é de 20 unidades, reforçadas e inox 

10 unidades.

Nome completo :

Datas limite para a requisição de anilhas MEDIDA 

Ø 

Quantidade

1º pedido - 6 de Maio de 2019

2º pedido - 1 de Julho de 2019

1º 2º 3º 4º 5º 6º


