Formulário de Atividades Reembolsáveis
de Cônjuges

PT—(910)

Clique aqui para instruções detalhadas de como preencher este formulário.
O Rotary International irá cobrir as despesas de viagem de um cônjuge apenas se a viagem servir um propósito genuíno para o RI.
Aqueles que viajarem podem estar sujeitos a impostos sobre as quantias pagas pelo RI para viagens que não servirem um propósito
legítimo. A viagem pode ser justificada como de boa fé com a participação do cônjuge nas atividades oficiais de um encontro,
incluindo a presença nas sessões plenárias e reuniões para cônjuges. Por favor, use este formulário para documentar todas as atividades
das quais seu/sua cônjuge participou no evento, com exceção da Assembleia Internacional.
Este formulário deve acompanhar um relatório de despesas que contenha todos os gastos relacionados aos cônjuges. Mesmo se você não
enviar um relatório de despesas para uma viagem na qual a passagem aérea de seu cônjuge tenha sido financiada pelo RI, este formulário
deve ser preenchido e enviado a seu funcionário de contato do RI no prazo de 60 dias após a viagem.
Nome do cônjuge:
Nome do rotariano:
Nome do encontro/evento:
Local:

Data(s) do evento oficial do RI:

Identifique as atividades para cônjuges abaixo e forneça informações adicionais quando necessário.
Participou das sessões plenárias
Compareceu a
oferecidas

Se não compareceu a todas as sessões plenárias oferecidas, explique o porquê

de

Tempo total (em minutos)
Participou das reuniões de cônjuges
Compareceu a
oferecidas

Se não compareceu a todas as reuniões de cônjuges oferecidas, explique o porquê

de

Tempo total (em minutos)
Reuniu-se com rotarianos e seus cônjuges
Forneça informações adicionais:

Deu informações sobre programas do Rotary
Forneça informações adicionais:

Foi palestrante
Tempo total (em minutos)
Descreva a(s) apresentação(ões):

Compareceu a outras reuniões
Indique as reuniões e o tempo total:

Visitou Rotary Clubs ou projetos humanitários
Descreva a(s) visita(s):

Participou de atividades de arrecadação de fundos
Descreva cada atividade e o tempo total:

Reuniu-se com representantes de mídia
Descreva a reunião:

Visitou oficiais do governo ou afins
Indique os nomes e a quais escritórios pretencem:

Participou de outras atividades rotárias
Descreva as atividades:

Assinatura do cônjuge:

Data:

Assinatura do rotariano:

Data:

Staff review/Approval:

Date:

