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ORGANIZAÇÃO DE NÚCLEO ROTARY DE
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Este formulário serve para informar a abertura de um Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC). Para este fim, e
para receber o certificado de organização, preencha todos os campos abaixo antes de enviá-lo.
NOME COMPLETO DO NRDC

Fundado em:

DISTRITO

ESTADO E PAÍS

DATA (DIA, MÊS E ANO)

Idioma:  Inglês  Francês  Alemão  Italiano  Japonês  Coreano  Português  Espanhol
Nome completo e local — incluindo cidade, estado e país — do(s) Rotary Club(s) patrocinador(es)*
1. Principal clube patrocinador:
2.
3.
*Todo Rotary Club patrocinador deve estar no mesmo distrito que o NRDC.

REPRESENTANTE DO NRDC
Indique um representante do NRDC para receber e-mails periódicos do RI.
Nome:
E-mail:
O representante do NRDC, assim como cada um de seus membros, deve ser um adulto de boa índole e líder em potencial
voltado à prestação de serviços humanitários, que mora, trabalha ou estuda na área em que se encontra o Núcleo ou em seus
arredores. O representante desse Núcleo compreende e concorda com todas as cláusulas e dispositivos contidos nas Diretrizes e
Regimento Interno Recomendado para os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário.
 Ao marcar esta caixa, confirmo que o NRDC está sendo formado com pelo menos dez membros.

PERGUNTAS PARA O(S) CLUBE(S) PATROCINADOR(ES)
1. Por que você está patrocinando este NRDC?


Para executar um projeto de curto prazo (que leve até dois anos)



Para executar um projeto de longo prazo (que leve até cinco anos)



Para a melhoria contínua da comunidade (prazo indefinido)



Outro:
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2. Descreva com poucas palavras as atividades específicas que o NRDC planeja fazer.

3. Descreva com poucas palavras como você dará orientação e apoio contínuos aos membros do NRDC.

ASSINATURAS
Como sua privacidade é muito importante para o Rotary International e a Fundação Rotária (coletivamente chamados de
“Rotary”), os dados pessoais que compartilhar serão usados apenas para propósitos oficiais da organização, principalmente
para fins relacionados aos Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Você poderá receber informações sobre os NRDCs,
o Rotary ou seus eventos por e-mail. Os dados pessoais que fornecer serão compartilhados com o Rotary Club patrocinador,
administradores distritais e seus representantes, e estarão sujeitos às normas de privacidade do Rotary, encontradas em:
my.rotary.org/pt/privacy-policy.
REPRESENTANTE DO NRDC

DATA

ASSINATURA

PRESIDENTE DO PRINCIPAL ROTARY CLUB PATROCINADOR

DATA

ASSINATURA

GOVERNADOR DO DISTRITO

DATA

ASSINATURA

Envie o formulário preenchido e assinado a rotarysupportcenter@rotary.org. O governador e o NRDC devem guardar uma cópia
deste documento.
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