Association for the Protection of Animals in the Algarve
Registered Charity No 474536

Contribuinte No 503 427 829

APPLICATION FOR MEMBERSHIP
(Please complete this membership form in BLOCK CAPITALS)

I/We* confirm that I/we*:
 wish to become a member of, and support fully the aims and objectives of, the Association
 accept and will comply with the Statutes, as well as any other legislation applicable
 undertake not to hold the Association, its officers, its volunteers or other members liable for damages caused by the
provision of information and advice on behalf of the Association
The minimum annual donation for membership is:
Adult Member - €15

Joint Members €25

Junior Friend

€5

Like all animal welfare charities, APAA is always in need of funds to extend its work. If you are able to make a donation in
addition to your membership donation, this will be very welcome.

€

Donation

Payment may be made by:
 cheque payable to APAA to accompany this form and mailed to the address below
 cash (accompanied by this form) at one of our shops or events
 by bank transfer to: IBAN PT50 0045 7060 4000 7746 5291 9 / NIB 0045 7060 40007746529 19
For membership purposes, the year runs from 1 May.
Last Name

Other Names

Address

Telephone Number

Mobile Number

E-mail
Date of birth (if under 18 years of age)

Nationality

To help the Association contain its costs, particularly for postage and stationery, you are asked to agree to receiving Notices
and/or documents by electronic means.
I/We* agree/do not agree* to receiving the following Notices and documents by E-mail rather than in hard copies:
 Notice of Annual/Extraordinary General Meeting and associated papers
 Newsletter
 Any other documents circulated from time to time
* delete as appropriate

Signature:

Date:
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT
Head office and address for correspondence:. Edifício Dunas de Alvor, Loja 25, Alvor Lugar, 8500-034 Alvor, Portugal.
E-mail:. membership.apaaportugal@gmail.com
www.apaaportugal.com

Associação de Protecção Animal do Algarve
Obra de Caridde Registado No 474536

Contribuinte No 503 427 829

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃ0
(Por favour, preencha este formulário em LETRA DA MAQUINA)

Eu/Nós confirmo/confirmamos* que eu/nós*:
 desejo ser um membro de, e suportar na integra os objectivos da associação
 aceito e sigo os estatutos, tal com qualquer outra legislação aplicável
 comprometo-me a não prejudicar a associação, os seus delegados, os voluntários e os outros membros através da
divulgação de informação e/ou opiniões referentes a estes
O mínimo donativo annual para a inscrição é:
Sócio Adulto - €15
Inscrição Familiar €25
Criança
(-18
anos) €5
Tal como em todas as obras de caridade de direitos de animais, a APAA está sempre a precisar de fundos para prorrogar o
seu trabalho. Por isso, caso possa fazer um donativo para além da jóia annual ficariamos bastante gratos.

€

Donativo

O pagamento pode ser feito por:
 cheque pago a APAA juntamente com este formulário e enviado para a morada abaixo indicada
 em dinheiro juntamente com este formulário numa das nossas lojas ou num dos nossos eventos
 por transferencia bancária: IBAN PT50 0045 7060 4000 7746 5291 9 / NIB 0045 7060 40007746529 19
O início da sociedade tem lugar a partir de 1º de Maio.
Apelido

Nome

Morada

Telefone No

Telemóvel No

E-mail
Data de Nascimento (se tiver menus de 18 anos)

Nacionalidade

Para ajudar a associação com os custos, em particular de correio e material de escritório, pedimos-lhe que aceite o envio da
nossa parte de mensagens e/ou documentos em formato electrónico.
Eu/Nós* acordamos/não acordamos* receber mensagens e documentos por e-mail ao invés de carta:
 Notificação da Assembleia-Geral Anual/Extraordinária e documentos associados
 Boletim de notícias
 Quaisquer outros documentos em circulação de tempo a tempo
* apague como apropriado

Assinatura:

Data:
OBRIGADO PELO SEU APOIO
Sede e endereço para correspondéncia:. Edifício Dunas de Alvor, Loja 25, Alvor Lugar, 8500-034 Alvor, Portugal.
E-mail:. membership.apaaportugal@gmail.com
www.apaaportugal.com

