Event code: IC19

INSCRIÇÃO E ENCOMENDA DE INGRESSOS
Convenção do Rotary International
Hamburgo, Alemanha
1º a 5 de junho de 2019

TRÊS MANEIRAS DE SE INSCREVER
1. On-line: riconvention.org (RECOMENDADA)
2. Fax: +1-847-556-2194
3. C
 orreio: Rotary International
14244 Collections Center Dr., Chicago, IL 60693, EUA

PREENCHA TODOS OS CAMPOS EM LETRA DE FORMA
1. INSCRITO PRINCIPAL
N° de associado (exigido para rotarianos):
Categoria (selecione uma)
 1 Rotariano
 3 Funcionário de clube/distrito
 4 Cônjuge de rotariano falecido

 5 Ex-participante de programa do Rotary (não
rotariano)
 6 Rotaractiano

 8 Participante do Intercâmbio de Jovens
 9 Interactiano
 12 Sábado — somente a Casa da Amizade

Sobrenome

Nome

Nome para o crachá

Classificação (apenas para rotarianos)

Clube

Cidade

Distrito

País

Código postal

País

E-mail pessoal (obrigatório; não pode ser compartilhado com ninguém)

Endereço (ou caixa postal)

Cidade

Estado

Tel. com. (inclua código de país e cidade)

Tel res. (inclua código de país e cidade)

Contato em caso de emergência (obrigatório). Se o inscrito tiver menos de 19 anos, inclua os dados dos pais ou responsáveis.
Nome

Telefone (inclua código de país e cidade)

E-mail

Restrições alimentares (selecione todas as alternativas aplicáveis)
 Alergias
 Vegetariano
 Diabético
 Não como carne vermelha
 Não como carne de porco
 Não como mariscos
 Não como frutos do mar
 Outra (especifique)

Necessidades especiais (selecione todas as alternativas aplicáveis):
c Equipamento auditivo
c Levarei uma
Cadeira de rodas:
c Preciso de uma ou
c Levarei um
Scooter:
c Preciso de um
ou
 Materiais em braille
 Outro

Informações adicionais
 Quero servir como sergeant-at-arms (enviaremos mais detalhes)
Como você soube desta Convenção? (Assinale uma opção.)
 Rotary Club
 Distrito rotário
 Mala direta
 Convenção de 2018
 Mídias sociais
 Revista regional
 riconvention.org
 Membro da Comissão de Promoção da Convenção de 2019
 Outro________________

 The Rotarian
 E-mail

Divulgação de informações pessoais. Sua privacidade é muito importante para nós. As informações pessoais que compartilhar conosco serão usadas para fins rotários
oficiais e para permitir que participe plenamente da Convenção (por exemplo, para emissão de um crachá de participante). Seus dados poderão ser compartilhados
com entidades afiliadas ao Rotary e fornecedores para ajudá-los no planejamento de atividades relacionadas à Convenção. É possível que você receba e-mails com
informações sobre a Convenção e serviços adicionais. Se não quiser receber tais mensagens, envie um e-mail para ri.registration@rotary.org.
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2. CONVIDADOS
Se você tiver mais de três convidados, anexe cópias extras desta página para inserir somente os dados deles.

Categoria
1 Rotariano
2 Convidado de 19 anos ou
mais
3 Funcionário de Rotary Club
ou distrito

5 Ex-participante de programa
do Rotary (não rotariano)
6 Rotaractiano
7 Um convidado na categoria
5 ou 6

8 Participante do Intercâmbio
de Jovens
9 Interactiano
10 Convidado de 5 a 18 anos

11 Menor de 5 anos
12 Sábado — somente a
Casa da Amizade

Categoria: Convidado 1
(veja acima)

Categoria: Convidado 2
(veja acima)

Categoria: Convidado 3
(veja acima)

Idioma

 Inglês
 Alemão
 Japonês
 Mandarim
 Espanhol

 Inglês
 Alemão
 Japonês
 Mandarim
 Espanhol

 Inglês
 Alemão
 Japonês
 Mandarim
 Espanhol

Necessidades especiais (assinale todas as
alternativas aplicáveis)

c Equipamento auditivo
Cadeira de rodas:
c Preciso de uma
c Levarei uma
Scooter:
c Preciso de um
c Levarei um
 Materiais em braille
 Outro

c Equipamento auditivo
Cadeira de rodas:
c Preciso de uma
c Levarei uma
Scooter:
c Preciso de um
c Levarei um
 Materiais em braille
 Outro

c Equipamento auditivo
Cadeira de rodas:
c Preciso de uma
c Levarei uma
Scooter:
c Preciso de um
c Levarei um
 Materiais em braille
 Outro

Restrições alimentares (assinale todas as
alternativas aplicáveis)

 Alergias
 Vegetariano
 Diabético
 Não como carne vermelha
 Não como carne de porco
 Não como mariscos
 Não como frutos do mar
 Outro

 Alergias
 Vegetariano
 Diabético
 Não como carne vermelha
 Não como carne de porco
 Não como mariscos
 Não como frutos do mar
 Outro

 Alergias
 Vegetariano
 Diabético
 Não como carne vermelha
 Não como carne de porco
 Não como mariscos
 Não como frutos do mar
 Outro

Informações adicionais

c Quero servir como sergeant-atarms.

c Quero servir como sergeant-atarms.

c Quero servir como sergeant-atarms.

N° de associado
(exigido de rotarianos)
Sobrenome

Nome

Nome para o crachá

Classificação
(só para rotarianos)
Clube ou cidade

País

Ano de nascimento
(para inscritos de até 18 anos)
 Francês
 Italiano
 Coreano
 Português

 Francês
 Italiano
 Coreano
 Português

 Francês
 Italiano
 Coreano
 Português
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3. TAXAS (Todos os preços estão em dólares americanos e incluem 19% de IVA.)
Inscreva-se antecipadamente e economize!
Categoria de
inscrição

23 a 27 de junho de
2018

28 de junho a
15 de dezembro
de 2018

16 de dezembro de
2018 a 31 de março
de 2019

A partir de
1º de abril
(no local ou on-line)

1-4

$350

$395

$495

$595

5-7

$100

$120

$170

$220

8-10

$20

$20

$30

$40

11

Grátis

Grátis

Grátis

Grátis

12

$60

$60

$60

$60

Total de inscritos
por categoria

Total da inscrição:

Total
(Total de inscritos x
taxa)

$

0.00

4. EVENTOS DO ROTARY COM INGRESSO (Todos os preços estão em dólares americanos e incluem 19% de IVA.)
Encontros pré-convenção

Inscrito

Os participantes destes encontros não precisam estar inscritos
na Convenção.
Encontro Pré-convenção de Dirigentes do
Intercâmbio de Jovens
Para rotarianos que trabalham com o programa
Intercâmbio de Jovens
Encontro Rotaract Pré-convenção
Para rotaractianos e rotarianos interessados
no Rotaract
Simpósio Pró-paz do Rotary
Todos os rotarianos e não rotarianos estão
convidados
Banquete dos Dirigentes do Intercâmbio de Jovens
Voltado aos participantes do Encontro Préconvenção dos Dirigentes do Intercâmbio de Jovens,
mas aberto a todos os inscritos na Convenção

Principal

Conv. 1

Conv. 2

Quantidade

Conv. 3

Preço

31 de maio e
1º de junho

$125

31 de maio e
1º de junho

$125

31 de maio e
1º de junho

$150

31 de maio

$125

Total dos encontros pré-convenção:

Total

$

0.00

Outros eventos
Almoço com o presidente

3 de junho

$60

Almoço com o presidente eleito

4 de junho

$60

Almoço em Celebração aos Rotary Clubs

5 de junho

$60

Total dos ingressos do Rotary:

$

0.00

TOTAL GERAL: $
(Total da inscrição + encontros + eventos)

0.00

5. PAGAMENTO E ASSINATURA
Assine e envie este formulário junto com o pagamento ao escritório do Rotary que atende sua área ou ao agente financeiro. Não aceitamos pagamentos
com cheque (pessoais ou de clube) no local da Convenção.

Cartão de crédito   c Visa  c MasterCard   c JCB   c American Express   c Discover
N° do cartão

Validade (mm/aa)

Nome do titular

Código de segurança

Assinatura (se for diferente da assinatura abaixo)

Por meio da minha assinatura neste formulário, atesto que li e concordo com as normas de cancelamento e observações aqui dispostas.
Assinatura do inscrito principal*

Nome (em letra de forma)

Data (dd/mm/aa)

*Se o inscrito principal tiver menos de 19 anos de idade, um dos seus pais ou responsáveis legais deve assinar este formulário.
Observação: o RI não aceita formulários de inscrição por e-mail. O processamento e envio da confirmação de inscrição feita por fax ou correio pode levar até quatro semanas.
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CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES
De acordo com uma decisão do Conselho Diretor tomada em janeiro de 2016, uma taxa de processamento de US$50 será cobrada de cada inscrição
cancelada. Pedidos de cancelamento de inscrição e compra de ingressos devem ser recebidos por escrito até 30 de abril de 2019. Após esta data,
não haverá reembolso. Pedidos de cancelamento por não obtenção de visto devem ser recebidos por escrito até 5 de junho de 2019. Em situações
de força maior, solicitações de reembolso serão consideradas caso a caso, sendo que todos os reembolsos sofrerão a cobrança de US$50. Você pode
cancelar sua inscrição ou compra de ingressos acessando sua conta em riconvention.org ou enviando uma mensagem para ri.registration@rotary.org.
O RI reembolsará a taxa de inscrição e de compra de ingressos se a Convenção for cancelada, mas não se responsabiliza por gastos de viagem e
outras despesas de rotarianos e seus convidados. A inscrição e os ingressos não são transferíveis.

AUTORIZAÇÃO PARA FOTOGRAFIAS
Ao comparecer, participar ou visitar a Convenção Internacional, eventos pré-convenção e aqueles que exigem ingresso do Rotary ou da Comissão
Anfitriã, você concorda em ser fotografado ou gravado por qualquer meio, como áudio, entrevista, foto e vídeo. Tais registros, mantidos para fins
históricos e de pesquisas, podem ser usados no website, em publicações impressas e digitais, e nas mídias sociais do Rotary para fins promocionais.
Você concede ao Rotary o direito gratuito e irrevogável de usar, copiar, exibir, modificar, distribuir, publicar e licenciar o uso de tais gravações e da
sua imagem e voz para propósitos oficiais da organização relacionados à Convenção.

AVISOS
Por questões de segurança, será exigido documento com foto, como passaporte, para a liberação dos materiais de inscrição. O RI reserva-se o
direito de solicitar a apresentação de documento de identidade com foto do portador em qualquer ocasião durante a Convenção, o que pode
ocorrer aleatoriamente. Crachás que não corresponderem ao documento de identificação serão confiscados, e o portador será retirado do recinto
sem direito a ressarcimento. O RI também reserva-se o direito de revistar todas as bolsas e sacolas. Os participantes podem se recusar a atender tais
pedidos e, nestes casos, o RI terá o direito de negar a eles a entrada no local do evento.

CARTA-CONVITE E VISTO
Se necessário, o Rotary enviará uma carta-convite ao inscrito principal, com o nome de todos os convidados que o acompanharão à Convenção.
Aqueles que precisarem tirar o visto deverão arcar com todas as despesas associadas a este processo.
O processamento de inscrições feitas por fax ou correio leva mais tempo, algo que deve ser considerado para quem precisa de visto. Leia mais sobre
vistos para a Alemanha em auswaertiges-amt.de/en.

Página 4 de 4

