
 

Tomorrow’s Legends 

Formulario de inscricao do garanhao 
 

Envie o formulario de inscricao, copia do registro, e pagamento para:  

Tomorrow’s Legends ● 21376 Liberty West Rd  ● Raymond OH  43067 

● Ph 614-806-8719 ● E-mail: Enrollments@TomorrowsLegendsllc.com 

 

Informacoes do Garanhao 

Nome do Garanhao  

Ano de Matricula   2021 

Raca  Registro #  

Central de Reproducao  Telefone #  

Endereco da Central de 
Reproducao   

Site da Central de 
Reproducao   

 

 

Informacoes do Proprietario do Garanhoao 

Nome  

Endereco  

Telefone  E-mail  

Site  

 

Nos gostariamos de enviar os panfletos da TL, juntamente com o Certificado de Criador, para os propietarios das suas 
eguas. Por favor nos avise se caso quiser recebe-los, listando os enderecos para onde devemos enviar os panfletos. 
Obrigado.   

 

________________________________________________________________________________________________ 
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1. Inscricoes para o ano de 2021 vencem no dia 1 de Outubro de 2021.  

2. Serao aceitas somente inscricoes para matriculas feitas pelo atual proprietario do garanhao.  

3. A quantia total do valor de inscricao e de R$5.000 reias, pagavel da seguinte forma: 

a. 1 de Outubro - R$1.000 reais no ato da inscricao 

b. 1 de Novembro - R$2.000 reais 

c. 1 de Dezembro -R$2.000 reais 

d. R$5.000 reais – Valor de inscricao exigido para ano inicial da inscricao do garanhao.  

e. Valor de renovacao para o segundo ano da mensalidade do garanhao e em todos os anos 

subsequentes sera dado um credito de R$100 reais para cada potro inscrito apos 25 potros.  (Por 

exemplo se cinquenta (50) potros 2021 sao inscritos no ano de 2022, o proprietario recebera 

R$2.500 reais de credito (25 * $R100) em sua inscricao de 2023 e pagara somente R$2.500reais 

pela renovacao.  

4. Uma copia do registro do garanhao mostrando o atual proprietario deve ser anexada juntamente com a 

inscricao. 

5. Se o proprietario do garanhao sair do programa por quaisquer razoes, o garanhao nao sera elegivel para se 

re-inscrever sob a propriedade deste proprietario. 

6. O recebimento deste formulario de inscricao nao garante a inscricao.  Se a inscricao do garanhao nao for 

concedida, todos as taxas serao reembolsadas.  Se a inscricao do garanhao for concedida, sera enviada 

uma confirmacao por escrito para o proprietario do garanhao.   

Proprietario do Garanhao: 

____________________________________________________________________ 

 

Assinatura: 

____________________________________________________________________________ 
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Informacoes para o marketing – mandar email para 
enrollments@tomorrowslegendsllc.com 

Nome de 
Garanhao  

Valor de 
Cobertura    

Telefone   E-mail  

Link do site  

Link da pagina no 
Facebook ou Instagram 

 

 

1) Por favor enviar (4) Photos – Alta resolucao, JPG or PNG 

a. Uma foto –do garanhao de perfil de lado inteiro, sem quaisqer materiais de marketing 

b. Uma foto – que cabera preferencialmente em formato de porta-retrato (retangulo vertical) 

c. As outras 2 fotos podem ser de flyers, filhos, ou simplesmente outros angulos do seu garanhao.   

2) Um paragrafo de propaganda do seu garanhao. Pode ser em forma de paragrafo ou simplesmente listado suas 

conquistas.  

3) Por Favor enviar clipes de videos com o objetivo de promover, se tiver. 

a. – 15 – 20 segundos de video do garanhao livre em movimento – livres de propagandas. 

b. – 15 – 20 segundos de video do garanhao competindo – livres de propagandas. 

c. – 15 – 20 segundos de video do garanhao – na Fazenda/Rancho permitido propagandas 

 

 


