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Club Officer Agreement and Release Statement |
Acordo e Declaração de Exoneração de Respon-
sabilidade de Diretor do Clube

Orientações
O Toastmasters International exige que todo associado eleito à função de diretor do clube esteja de acordo com, e assine, o 
Acordo e Declaração de Exoneração de Responsabilidade de Diretor do Clube, abaixo. Esse formulário, devidamente preenchido, 
deve ser enviado ao Secretário do Clube e mantido nos registros do clube indefinidamente.  

Declaração de Exoneração de Responsabilidade
Como membro da Comissão Executiva do meu clube, eu aceito as responsabilidades e os deveres descritos na Club Constitution for Clubs 
of Toastmasters International (Item 210C, somente em inglês), no Manual de Liderança do Clube (Item PT1310) e nas regras ou políticas vigentes 
adotadas pelo Conselho de Administração do Toastmasters International, incluindo mas não se limitando a: 

	� Eu sempre me portarei de forma profissional e seguirei os Valores Fundamentais do Toastmasters International.

	� Eu concordo em seguir os princípios descritos em "A promessa de um Toastmaster".

	� Eu assumo responsabilidade pessoal por minha conduta, tanto individualmente quanto como líder do meu clube Toastmasters. 

	� Eu entendo que discordâncias podem e vão acontecer. Por isso, prometo colocar o foco no assunto em questão, não no indivíduo.

	� Comprometo-me a me abster de qualquer forma de discriminação, perseguição, conduta depreciativa, ilegal ou antiética e entendo 
que, se eu apresentar tal conduta, posso ser obrigado a reembolsar o Toastmasters International, meu clube ou outros clubes, ou outros 
indivíduos ligados ao Toastmasters, por quaisquer danos, perdas ou custos resultantes de minha conduta.

	� Eu entendo que os programas do Toastmasters são conduzidos por voluntários que não podem ser avaliados ou supervisionados pelo 
Toastmasters International ou seus clubes. Portanto, eu exonero e isento o Toastmasters International, seus clubes, órgãos sociais e 
representantes de qualquer responsabilidade por atos ou omissões intencionais ou negligentes de qualquer associado ou diretor de meu 
clube ou outros clubes, ou qualquer diretor do Toastmasters International.

	� Eu cumprirei inteiramente com meus deveres fiduciários ao Toastmasters International de acordo com seus documentos estatutários e a 
legislação local.

	� Eu entendo que associados, clubes e Distritos não podem criar ou usar um logotipo próprio para substituir ou suplementar o logotipo e a 
marca do Toastmasters.

	� Eu entendo que todos os programas, materiais e conteúdos são propriedade do Toastmasters International e não podem ser usados por 
quaisquer indivíduos, seus afiliados e/ou organizações para obter ganhos financeiros.

	� Eu concordo em receber todas as comunicações da Sede Mundial do Toastmasters International.

Ao assinar este acordo, eu reconheço e aceito as responsabilidades e deveres previstos na Club Constitution for Clubs of Toastmasters 
International (Item 210C, somente em inglês) e outros documentos de apoio, incluindo mas não se limitando ao Manual de Liderança do Clube.

Confirmation｜Confirmação
I have read and agree to the terms and conditions of the Club Officer Agreement and Release Statement. | 

Eu li e concordo com os termos e condições do Acordo e Declaração de Exoneração de Responsabilidade de Diretor do Clube.

Full Name | Nome completo

Member Number｜Número de associado

Officer Position | Cargo de diretoria

Club Name | Nome do clube    Club Number | Número do clube

Signature | Assinatura    Date (MM/DD/YYYY) | Data (MM/DD/AAAA)
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