PT—(116)

PRÊMIO A CÔNJUGE/PARCEIRO
POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INDICAÇÃO
Leia este formulário na íntegra e observe que a indicação:
• Deve ser feita neste formulário   • Deve ser digitada   • Não pode ultrapassar os espaços fornecidos aqui
Não serão aceitos materiais de apoio à indicação. O governador só poderá indicar um candidato de seu distrito, e este não
pode ser descendente direto (filho/neto), cônjuge ou parceiro de descendente direto, ou ancestral (pai/avô) da pessoa que estiver fazendo a indicação. O formulário deve ser recebido na Sede Mundial do RI até 1° de março, dentro do horário
comercial, sem exceções.

Propósito
Este prêmio é uma homenagem a cônjuges ou parceiros de rotarianos que tenham prestado serviços exemplares através do
Rotary. Até 100 pessoas poderão ser escolhidas ao prêmio anualmente. Os ganhadores serão selecionados por um representante escolhido pelo presidente do RI.

Critérios
Os candidatos serão considerados exclusivamente com base nos serviços que prestaram através do Rotary, em especial
serviços que tenham envolvido ajuda direta a outras pessoas. Contribuições financeiras ao RI ou Fundação Rotária não
contam para este reconhecimento.

Elegibilidade
Podem ser indicados cônjuges ou parceiros vivos de rotarianos representativos, que estejam em dia com suas obrigações
para com o Rotary, com exceção de cônjuges ou parceiros de governadores atuais ou que acabaram de cumprir mandato,
diretores, curadores, presidente do RI e outros administradores do RI. A pessoa só pode receber este prêmio uma vez.

Dados do candidato*

Governador do distrito

Sobrenome

Sobrenome

Nome

Nome

Dados do cônjuge/parceiro do candidato*

Distrito

*Não pode ser rotariano

*Deve ser rotariano representativo

Número de associado
Endereço

Sobrenome
Cidade, estado/província
Nome
Código postal
Rotary Club
País
Distrito
Telefone
Número de associado
E-mail
Assinatura		
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1

Resumo das qualificações
Explique os serviços prestados pelo candidato através do Rotary. O texto não pode ultrapassar o espaço fornecido abaixo.

Este formulário deve ser recebido na Sede Mundial do RI até 1° de março
Envie para: R
 otary 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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