Formulário de Certificação
de Rotaract Club
Este formulário serve para informar o Rotary International sobre a organização de um novo Rotaract
Club. Para receber do RI o Certificado de Organização, o Rotaract Club deve, junto com o(s) Rotary
Club(s) patrocinador(es):
1.

Preencher este formulário, incluindo nome, idade e sexo de cada associado fundador do
Rotaract Club.

2.

Obter a assinatura do presidente do Rotary Club patrocinador e do governador do distrito.
Se houver mais do que um Rotary Club patrocinador, o presidente de ambos os clubes
deve assinar o formulário. Observação: O RI não processará este documento se alguma das
assinaturas estiver faltando.

3.

Providenciar e entregar ao Rotaract Club, Rotary Club patrocinador, governador do distrito,
presidente da Comissão Distrital do Rotaract e representante do Rotaract cópias assinadas
deste documento.

4. Enviar este formulário preenchido junto com a taxa de inscrição de US$50,00 (pagável ao Rotary
International e acompanhada do nome de seu Rotaract Club) ao escritório internacional
de sua área (para o endereço, consulte o Manual do Rotaract). Se o pagamento for feito por
transferência eletrônica ou através de agente fiscal, anexe o recibo ao formulário.
Dentro de aproximadamente quatro semanas após o recebimento das informações, o RI enviará o
Certificado de Organização ao presidente do Rotary Club patrocinador. Se existirem múltiplos Rotary
Clubs patrocinadores, os materiais de certificação serão enviados apenas ao primeiro clube listado
no formulário.
Em caso de dúvidas, envie e-mail a rotaract@rotary.org.

Rotaract Club de 		

Distrito

Endereço do Rotaract Club

Cidade

Estado/Província

País

CEP

Telefone

E-mail

Website

Rotary Club(s) patrocinador(es)

Data de organização do Rotaract Club: _______/________/________
DD

MM

AAAA

(A data aparecerá no Certificado de Organização)
Tipo do clube (assinale):

Sediado em universidade

Sediado na comunidade

O Conselho Diretor do RI recomenda, mas não exige, o número mínimo de
15 associados fundadores. Todos os associados devem ter de 18 a 30 anos de idade.
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Nome

(Função, se aplicável)

TOTAL: Homens __________ Mulheres __________
Os associados listados acima são jovens de boa índole e líderes em potencial, entre 18 e 30 anos de idade. Este
clube compreende e está de acordo com os dispositivos dos Estatutos Prescritos para o Rotaract Club e da
Declaração de Normas do Rotaract (disponível no site www.rotary.org).

Conexões do Rotaract Club
Você gostaria de hospedar rotaractianos visitantes?

Sim

Não

Você gostaria de se corresponder com outros Rotaract Clubs e permitir que eles entrem

Sim

em contato com você?
Seu clube possui relacionamento de clube irmão com outro Rotaract Club?

Sim

Não

Não

Em que idioma o Rotaract Club prefere receber correspondência? (assinale uma das opções)

Inglês

Francês

Italiano

Japonês

Coreano

Português

Espanhol

Confirmamos que os rotarianos do Rotary Club patrocinador serão designados a serem mentores
de rotaractianos do clube.

Assinaturas:
Presidente do Rotaract Club
Presidente do(s) Rotary Club(s) patrocinador(es)
Governador do distrito

Lista de verificação para certificação de Rotaract Club:
Adote os Estatutos Prescritos para o Rotaract Club.
Preencha o Formulário de Certificação.
Peça que o presidente do Rotary Club patrocinador e o governador do distrito assinem o
Formulário de Certificação.
Envie o formulário à Sede Mundial do RI ou ao escritório que atende sua região junto com
a taxa de US$50,00.
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