Sol·licitud de reanellatge
INFORM QUE EMET EL CLUB DE COLUMBICULTURA DE
____________________________________.
EN RELACIÓ AMB LA SOL·LICITUD DE REANELLATGES FORMULADA PEL SOCI DE LA MATEIXA
EN
________
____
, AMB LLICÈNCIA ___________ I NÚMERO
DE DNI: _____________________ A FAVOR DEL COLOM DE LA SEUA PROPIETAT DE PLOMATGE
________________________I ANELLA DE NIU NÚMERO
____
.

Data en que desaparegué
.
Data en que aparegué
.
Pinturas que portava als vols
.
Segells que portava
.
Data en que fou registrat al Club
.
A nom de qui fou registrat?
.
Número de foli del llibre en que figura este registre
.
Nasqué l’exemplar en el colomar del sol·licitant?
.
Si la resposta a la pregunta anterior és negativa, digueu nom del soci i club de procedència:
_______

_________.

Reunida la Junta Directiva d’este Club s’acorda AVALAR el present Expedient de Reanellatge:
(Marqueu el no procedent).
PER UNANIMITAT.
AMB ELS VOTOS EN CONTRA SEGÜENTS:

.

" S’acompanyen còpia de l’Acta alçada quan li fou tallada l’anella a l’exemplar, l’anella tallada i la
xapa corresponent, així com el colom per al seu examen i segellat en eixa Federació.
S’adjuntarà fotocòpia del llibre de registre i si el colom no haguera nascut en el colomar del
sol·licitant, Certificat de donació o venda del senyor que feu el colom avalat pel club a la que
pertany.”
a

,a

de

de 20

el Secretari del Club

.
Vist i plau
EL PRESIDENT,

Segell del Club
SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

EN
_______
, SOCI COLUMBICULTOR DEL CLUB DE
COLUMBICULTURA DE
____
____
, SOL·LICITA EL
REANELLATGE DEL COLOM DE LA SEUA PROPIETAT DEL PLOMATGE
___
, QUE
PORTAVA L’ANELLA DE NIU Nº
PELS MOTIUS SEGÜENTS:
.
.
.

Este exemplar és (Ratlleu el no procedent):
-- Nascut al meu colomar.
-- Procedeix del soci En
Club de

,

del

.

Els socis veïns del colomar del sol·licitant En
_________
, amb llicència nº_____ i
En
, amb llicència nº
, testimonien ésser certs els
motius exposats, reconeguent com a de la meua propietat, sense cap dubte, l’exemplar
expressat.
S’acompanyen la xapa corresponent a l’anella indicada, així com l’exemplar, el qual una
vegada segellat pregue em tornen comprometent-me a no volar-lo i que està a disposició d’eixa
Federació.
A

Signatura del testimoni,

_______

,a
de
Signatura del sol·licitant,

de 20

Signatura del testimoni,

Segell del Club
SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

.

