
* CPF ou CNPJ

* Estado

Escolha uma opção aqui

Escolha uma opção aqui Escolha uma opção aqui

* Cidade  [Cidade onde o evento será realizado.] * Estado

Escolha uma opção aqui

* Data de início * Data do término * Horário de início (Local) Horário de início (Brasília)

(Os dados informardos abaixo serão utilizados apenas na confecção do contrato de homologação do seu evento.)

* Quantidade de MACHOS ofertados * Quantidade de FÊMEAS ofertadas

* Nome completo

* Endereço

* Cidade

* Tipo de evento

* Nome do evento  [Favor incluir a palavra VIRTUAL, caso o evento seja realizado exclusivamente desta forma.]

DADOS  DO  EVENTO

Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Não é necessário imprimir este formulário. Após o preenchimento, envie este arquivo por e-mail para a ABCZ.

Os dados preenchidos neste formulário serão utilizados para a confecção do contrato de homologação do seu evento.

                                       EVENTOS  HOMOLOGADOS

DADOS  DO  CRIADOR  RESPONSÁVEL  PELO  EVENTO

Transmissão  [Nomes dos canais de TV, ou dos sites e aplicativos que transmitirão o evento. Se o evento for apenas virtual, o preenchimento é obrigatório.]

Assessoria Técnica  [Nomes dos Técnicos ou da Empresa de Assessoria que acompanharão o evento.]

Escolha uma opção aqui

* Local  [Nome da Fazenda, ou do Parque de Exposições, ou da Leiloeira, etc. Se o evento for apenas virtual, o preenchimento é opcional.]

* Endereço  [Endereço da Fazenda, ou do Parque de Exposições, ou da Leiloeira, etc. Se o evento for apenas virtual, o preenchimento é opcional.]

* Assessoria Técnica da ABCZ  [Nomes dos Técnicos da ABCZ que acompanharão o evento.]

Telefones para que os interessados pelo evento entrem em contato  [Nomes e telefones dos Criadores ou da Leiloeira ou dos Responsáveis pela organização do evento.]

E-mails para que os interessados pelo evento entrem em contato  [Nomes e e-mails dos Criadores ou da Leiloeira ou dos Responsáveis pela organização do evento.]

Sites  [Sites dos Criadores ou da Leiloeira ou dos Responsáveis pela organização do evento.]

* Promoção  [Nomes dos criadores que estão promovendo o evento, inclusive os criadores convidados.]

* Realização  [Nomes dos Criadores ou da Leiloeira ou dos Responsáveis pela organização do evento.]

Telefones para que a ABCZ entre em contato quando necessário  [Nomes e telefones para contato]

E-mails para que a ABCZ entre em contato quando necessário  [Nomes e e-mails para contato]

(Os dados informardos abaixo serão utilizados na confecção do contrato e na divulgação do seu evento no site da ABCZ.)


