
 

Tomorrow’s Legends 

Formulario de Inscricao do Potro 
 

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 Potro 

Nome de registro do 
potro  

Nome do Pai     

Nome da mae   
Nome do avo 
materno:   

Ano de nascimento  
Numero de 
Registro  

 

 

Informacoes sobre o responsavel por inscrever o potro – Nome do proprietario atual no 
registro, cas nao tenha, por favor explicat o vinculo.  

Nome  

Endereco 
complete  

Telefone  E-mail  

 Responsavel por inscrever e tambem Criador? (se sim, assinale um X) _________ 

Como voce soube sobre nos?     FB____ Insta____ BHN_____ BRR_____ Transmissao_____ 
Garanhao_____Outros_______ 

 

Nos Valorizamos a opiniao dos nossos membros.  Por favor, nos diga se tem algum evento em partular, 
onde voce gostaria de ver uma premiacao paralela em dinheiro.  

 

 



 

Tomorrow’s Legends 

Formulario de Inscricao do Potro 
 

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 

 

 

 

1. Inscricoes para ano 2021 vencem dia 31 de Dezembro de 2021.  

a. Inscricao de potros para o ano 2022 vencem dia 15 de Outubro e em rodos os anos 

seguintes.  

- Valor de inscricao e um valor unico, que vale para a vida toda do cavalo. 

 2. Valor de inscricao e de R$ 1000 reais 

a. R$1000 reais de valor de inscricao do potro e solicitado no ano inaugural de 2021 para todos 

os potros nascidos em 2020 e todos os cavalos nascidos antes de 2020.  R$1.600 reais de valor de 

inscricao do potro apos a data de 31/12/2021 se extendendo ate a data de 30/6/2022.  

b. Para ser elegivel a competir pela premiacao de 2021 da TL, o valor de inscricao deve ser pago 

integralmente, assim como o formulario de inscricao e copia dos papeis entregues a TL.  

c. Potros nascidos em 2021, nao precisam se inscrever ate 15/10/2022. 

 3. Uma copia dos papeis de registro do potro devem ser anexados juntamente com a inscricao. 

4.  O recibo deste formulario de inscricao nao garante a inscricao. Se a inscricao nao for concedida, 

todas as taxas serao ressarcidas.  Se a inscricao for concedida, o potro sera listado no site da TL e a 

confirmacao sera enviada para o e-mail cadastrado. 

5. Com a Assinatura deste formulario e inscricao no Tomorrow’s Legends, eu concord em permitir que 

o cavalo inscrito e/ou minha imagem e/ou algo semelhante possa ser utilizado pela Tomorrow’s 

Legends a medida que a TL considere necessario para publicidade.  

  

Foal Ownership: 

____________________________________________________________________ 

 

Signature: 

____________________________________________________________________________ 

 

 


