PT—(414)

MENÇÃO PRESIDENCIAL DE 2014-15
PARA INTERACT CLUBS
Use este formulário para planejar e informar as conquistas de seu clube em 2014-15. Para se qualificar à Menção Presidencial,
o Interact Club deve manter seu status de clube operante e completar as atividades abaixo, marcando pelo menos 35 pontos,
entre 1° de julho de 2014 e 31 de março de 2015.
Antes do envio deste documento, o presidente do Rotary Club patrocinador deve confirmar se o Interact Club em questão
mantém seu status de clube operante, checando o relatório sobre clubes de novas gerações no Rotary Club Central. Feito isto,
o presidente deve assinar o formulário certificando o trabalho feito pelo Interact Club e entregá-lo ao governador até 31 de
março de 2015. Os dados aqui constantes não serão processados se o formulário for enviado diretamente ao Rotary
International.
O governador deve informar pelo Meu Rotary até 15 de abril de 2015 os nomes dos Interact Clubs elegíveis à Menção.
ATIVIDADES
Participar de um Rotary Day local ou distrital (consulte o panfleto sobre os Rotary Days), ou de outro evento rotário.
		 (15 pontos)
Participar de pelo menos uma atividade que promova a compreensão internacional. (15 pontos)
Envolver os associados em outros programas que o Rotary oferece para jovens, inclusive Intercâmbio de Jovens.
		
(10 pontos)
Participar de campanha de arrecadação de fundos para a erradicação da pólio. (10 pontos)
Enviar material para o Concurso de Vídeos sobre o Interact. (10 pontos)
Participar de projeto comunitário ou escolar que apoie uma das áreas de enfoque. (10 pontos)
Colaborar com um dos parceiros do Rotary, como a YSA. (5 pontos)
Participar de feira de carreiras ou servir de mentor. (5 pontos)
Recomendar um interactiano com idade para deixar o Interact para associação a um Rotaract Club. (10 pontos)

Total de pontos

(mínimo de 35 pontos para se qualificar à Menção)

Interact Club de
Rotary Club patrocinador

Atesto que este Interact Club está ativo perante o Rotary International e que já atualizou os dados do seu presidente e do
quadro associativo. Estou ciente de que, para receber a Menção Presidencial, o candidato deve manter seu status de clube
operante.
Assinatura do presidente do Rotary Club patrocinador

