PRÊMIO DO ROTARY INTERNATIONAL POR
REALIZAÇÕES SIGNIFICATIVAS

PT—(113)

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO
Leia este formulário cuidadosamente, pois ele contém informações importantes. Sua indicação:
• Deve ser enviada por meio deste formulário

• Precisa ser digitada

• Não pode ultrapassar o espaço fornecido

Cada governador pode indicar apenas um clube de seu distrito. As indicações devem chegar à Sede Mundial do Rotary International
até o final expediente de 15 de março. Formulários recebidos depois deste prazo não serão considerados.
Critérios
O Prêmio do RI por Realizações Significativas homenageia projetos de clubes que:
• Ofereceram soluções para necessidades ou problemas significativos na comunidade local (projetos internacionais, embora
meritórios, não se qualificam para este prêmio).
• Envolveram todos ou a maior parte dos associados do clube de maneira pessoal, não apenas financeira.
• Foram proporcionais ao tamanho do clube e aos recursos disponíveis.
• Melhoraram a imagem do Rotary na comunidade.
• Puderam ser recriados por outros Rotary Clubs.
• Estiveram em andamento durante o ano rotário para qual o prêmio está sendo dado (embora não precisem necessariamente ter sido iniciados, e possam ter sido concluídos, no ano rotário em curso).
Uma pessoa indicada pelo presidente do RI irá determinar se as indicações atendem aos critérios acima.
Elegibilidade
Apenas projetos executados por um único clube são elegíveis ao prêmio, e apenas um clube por distrito pode ser indicado. Projetos
previamente reconhecidos com este prêmio não podem ser indicados.

Distrito
Rotary Club de

No do clube

Nome do projeto
No de associados do clube
No de associados que participaram do projeto
Presidente do clube
Governador

Nome, sobrenome

Nome, sobrenome

Assinatura do governador (obrigatória)

No de associado
No de associado
Data
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PRÊMIO DO RI POR REALIZAÇÕES SIGNIFICATIVAS
Resumo do projeto e qualificações
Descreva o projeto e explique como ele atende aos critérios do prêmio. A descrição não pode ultrapassar o espaço fornecido nesta
página.

Este formulário deve ser recebido na Sede Mundial do RI até 15 de março.
Endereço: Rotary Service Section (PD210), Rotary International, One Rotary Center,
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698, EUA; Fax: +1-847-556-2179; E-mail: riawards@rotary.org
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