Dados para Certificado de
Organização de Interact Club
Este formulário serve para informar o Rotary International sobre a organização de um novo Interact Club. Para receber do RI o
Certificado de Organização, o Interact 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 Interact Club.
2.	Obter a assinatura do presidente do Rotary Club patrocinador e do governador do distrito. Se houver mais de um Rotary
Club patrocinador, os presidentes de ambos os clubes devem assinar o formulário. Observação: O RI não processará este
documento se alguma das assinaturas estiver faltando.
3.	Providenciar e entregar ao Interact Club, Rotary Club patrocinador, governador do distrito e presidente da comissão distrital do Interact cópias assinadas deste documento.
4.	Enviar este formulário ao escritório internacional que serve sua área (para o endereço, consulte o Official Directory ou o
Manual do Interact). Observação: Não é cobrada joia de admissão de Interact Clubs.
Dentro de aproximadamente duas semanas após o recebimento das informações, o RI enviará o Certificado de Organização ao
presidente do Rotary Club patrocinador.
Em caso de dúvidas, envie e-mail para interact@rotary.org.
Escreva em letra de forma
Número do distrito:
Interact Club de
Data de organização do Interact Club

dia/mês/ano

(a data aparecerá no Certificado de Organização)

Endereço permanente do Interact Club (por exemplo, endereço da escola, se o Interact Club for sediado em estabelecimento de ensino; ou do Rotary Club patroci-

nador, se o Interact Club for sediado na comunidade)

Cidade e estado ou província				

Telefone

País e código postal

Fax

E-mail
Website do clube
Rotary Club(s) patrocinador(es):
Apesar de não ser obrigatório, o conselho diretor recomenda que o Interact Club tenha pelo menos 15 associados fundadores, com idades entre 12 a 18 anos.
Nome

Idade

Sexo

(Presidente)
(Vice-Presidente)
(Secretário)
(Tesoureiro)
(Diretor)
(Diretor)

(110)

Manual do Interact
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Nome

Idade

Sexo

Os associados acima são jovens de boa índole e líderes em potencial. Os Interact Clubs sediados em escola estão sujeitos às
mesmas normas estabelecidas pela direção da instituição de ensino para organizações estudantis e atividades extracurriculares. Portanto, em alguns casos, alunos menores de 12 anos e maiores de 18 podem fazer parte de um Interact Club préuniversitário, caso o corpo discente também seja formado por jovens de idades diferentes, a critério da escola. Este clube
compreende e aceita os dispositivos dos Estatutos para o Interact Club e a Declaração de Normas do Interact (disponível em
www.rotary.org).
Tipo do clube (assinale):

☐ Sediado em escola

☐ Sediado na comunidade

Em que idioma o Interact Club prefere receber correspondência? (assinale uma das opções)
☐ Coreano

☐ Espanhol

☐ Francês

Assinaturas:
Presidente do Interact Club
Presidente do(s) Rotary Club(s) padrinho(s)
Governador do distrito
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☐ Inglês		

☐ Italiano

☐ Japonês

☐ Português

