PT—(116)

MENÇÃO DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA
POR SERVIÇOS MERITÓRIOS
FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO

Este formulário contém informações sobre o encaminhamento de indicação de candidatos ao prêmio. Somente serão aceitas indicações:
• Feitas neste formulário
• Digitadas
• Cujo texto não ultrapasse o espaço fornecido

Critérios
A Menção por Serviços Meritórios é um reconhecimento a rotarianos que prestaram serviços significativos à Fundação Rotária por mais de
um ano. Alguns exemplos:
• Servir em uma comissão da Fundação de clube, distrito ou internacional
• Participar de programas de subsídios da Fundação
• Dar suporte a bolsistas da Fundação e aos Centros Rotary pela Paz, equipes de Intercâmbio de Grupos de Estudos ou equipes de
formação profissional
Embora necessárias e apreciadas, contribuições monetárias à Fundação Rotária não são relevantes na avaliação de candidatos ao prêmio.

Elegibilidade
Cada pessoa só pode receber o prêmio uma única vez. O candidato deve ser associado representativo e estar em dia com suas obrigações,
com exceção de governadores em exercício e entrantes, diretores do RI em exercício e entrantes e curadores da Fundação em exercício.

Processo de seleção
Todas as indicações devem ser ratificadas pelo governador em exercício. Cada distrito só pode outorgar uma Menção por ano. Todos os
formulários de indicação devem ser recebidos na Sede Mundial do RI até 30 de junho.

Indicação
Deve ser digitada e assinada pelo governador.
Candidato
Nome

Sobrenome

N° de associado

Distrito

Rotary Club de

N° do clube

Sobrenome

N° de associado

Governador do distrito
Nome
Endereço
Cidade, Estado/Província

Código postal

Telefone

E-mail

País

Ao assinar abaixo, certifico que o candidato atende aos critérios deste prêmio, como descrito acima.
Assinatura do governador (obrigatória)

Data

O governador receberá em até oito semanas o certificado que deverá ser entregue ao ganhador do prêmio.
Os formulários de indicação devem ser recebidos na Sede Mundial do RI até 30 de junho.
Envie a indicação a: 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

