FORMULÁRIO

1

Application to Organize a Toastmasters Club |
Formulário para Criar um Clube Toastmasters
Envie os formulários devidamente preenchidos e o pagamento para:
9127 South Jamaica Street, Suite 400 • Englewood, CO 80112 • USA
Fone: +1 720-439-5050 • Fax: +1 303-799-7753 • e-mail: newclubs@toastmasters.org

O clube requerente abaixo assinado, por meio deste documento, candidata-se a uma afiliação na Toastmasters International, de acordo com o "Article
III, Section 3, of the Articles of Incorporation and Bylaws of Toastmasters International" e solicita autorização para criar um clube Toastmasters em:
City | Cidade _____________________________________________________________________ State/Province | Estado ________________________________
Postal code | Código Postal (CEP) _________________ Country | País _________________ Date | Data_________________ .
Fica entendido que tal autorização, quando concedida, dará a este grupo o direito de usar o nome, os procedimentos e os materiais
da Toastmasters International como um clube em potencial por doze (12) meses a partir da data do recebimento do pedido pela Sede Mundial.
Fica acordado que o direito de usar o símbolo da Toastmasters, o nome Toastmasters ou Toastmasters International deve estar condicionado à
concessão de tal uso pela Toastmasters International; tal uso deve ser descontinuado se a oficialização não for concedida ou se o clube requerente for
solicitado a fazê-lo pela Toastmasters International em qualquer momento no futuro. Os clubes Toastmasters aceitam que não devem usar, de forma
alguma, materiais com marcas comerciais e direitos autorais de outras entidades sem a autorização expressa, por escrito, do proprietário. Isso inclui,
mas não se limita à sua utilização no nome do clube, no nome do domínio do clube ou em outros materiais e publicações.
Para se qualificar para oficialização, o clube deve ter, no mínimo, 20 associados, 17 dos quais não podem pertencer a outro clube Toastmasters.*
Os diretores do clube devem tomar as medidas necessárias para garantir que o clube e os associados estejam em conformidade com as políticas
estabelecidas pelo OFAC.
Todos os clubes Toastmasters devem cumprir com os seguintes requisitos mínimos: reunir 12 (doze) vezes por ano; fazer com que os associados
discursem, deem e recebam avaliações verbais; e dar aos associados a oportunidade de desenvolver e praticar as suas competências de liderança.
A afiliação a um clube Toastmasters só pode ser feita por convite e está sujeita ao voto dos associados do clube. Nenhuma pessoa deve ser
excluída da afiliação em um clube Toastmasters e nenhum associado pode ser deliberadamente discriminado durante a realização de programas
oficiais da Toastmasters International em virtude da idade (exceto os menores de 18 anos), raça, cor, credo, gênero, nacionalidade ou etnia, orientação
sexual ou deficiência física ou mental, desde que o indivíduo, pelos seus próprios meios, seja capaz de participar do programa.
Se concedidas, a oficialização e a afiliação podem ser revogadas pela Toastmasters International por razões, incluindo mas não restritas a:
comportamento impróprio para um clube Toastmasters; falha em manter a situação regularizada com a Toastmasters International; ou o abandono da
oficialização e da afiliação pelo clube requerente.
As club coordinator and on behalf of the applicant club, I agree to the terms and conditions listed above.
Como Coordenador do Clube e em nome do clube requerente, concordo com os termos e condições listados acima.
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
Reconheço que minha assinatura eletrônica neste documento é legalmente equivalente à minha assinatura manuscrita.
Autorizo que sejam exibidos a localização, o número de telefone e o endereço de e-mail do clube constantes deste formulário na página "Find
a Club" da Toastmasters International durante o processo de oficialização. Também autorizo que a Toastmasters International entre em contato
comigo, conforme necessário, para concluir o processo de oficialização.    Sim    Não
Signed | Assinado, ____________________________________________________________________________ Date | Data_____________________________ .
Please type or print the following information | Por favor, digite ou escreva à mão as informações a seguir:
Coordinator or president's name | Nome do Coordenador ou Presidente _____________________________________________________________________
Organization name (if applicable) | Nome da Organização ou Clube (se aplicável) ______________________________________________________________
Address 1 | Endereço 1____________________________________________________________________________________________________________________
Address 2 | Endereço 2____________________________________________________________________________________________________________________
City | Cidade ________________ State/Province | Estado ________________ Country | País _____________ Postal code | Código Postal (CEP) ___________
Phone | Telefone ______________________________________________________________________________________________________________________
Email | Endereço de e-mail ______________________________________________________________________________________________________________
*Consulte o Anexo A, seção "Clubes Avançados"
Página 1 de 2 – as duas páginas são obrigatórias para o processamento da candidatura
Por favor, faça uma cópia deste documento e envie-a para a Sede Mundial.
Arquive o original nos registros permanentes do seu clube.
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Pagamento:

A taxa de oficialização de 125 USD não é reembolsável nem transferível. Clubes que reúnem no estado da Califórnia devem incluir o imposto sobre
vendas de 7,75%, totalizando 134,69 USD. Clubes que se reúnem no estado do Colorado devem incluir o imposto sobre vendas de 2,9%, totalizando
128,62 USD. Após o recebimento do Formulário para Criar um Clube Toastmasters e do pagamento da taxa de oficialização de 125 USD, o clube
receberá um kit de oficialização, que inclui materiais administrativos para o clube e materiais para novos associados.
A taxa de oficialização do clube bem como as taxas de admissão e as quotizações de afiliação dos associados não podem ser pagas com
fundos do distrito ou com fundos pessoais de um líder do distrito, exceto quando esse líder do distrito for também o Presidente, Vice-Presidente
ou Tesoureiro do clube. A taxa de oficialização do clube pode ser paga por outro clube, porém, as taxas de admissão e quotizações de afiliação dos
associados não podem.
Mail check/postal money order | Cheque / Transferência bancária
(U.S. funds drawn on a U.S. bank, payable to Toastmasters International | Fundos sacáveis em um banco dos EUA, a pagar à Toastmasters International)

Number | Número ____________________    Amount US$ | Valor USD ___________________
Mail or fax credit card | Cartão de crédito     Visa    MasterCard    AMEX    Discover
Card number | Número do cartão _______________________________________________Expiration date | Data de validade ____________________
Name as it appears on credit card | Nome como aparece no cartão de crédito___________________________________________________________
Signature | Assinatura_______________________________________________________________________________________________________
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
Reconheço que minha assinatura eletrônica neste documento é legalmente equivalente à minha assinatura manuscrita.
CLUB TYPE
(TIPO DE CLUBE)

Community | Comunitária
Company | Corporativa
Government agency | Agência
governamental
Correctional institution |
Instituição correcional
College or university |
Universidade
Religious organization |
Organização religiosa

C
 heck here if this is an
advanced club |
Assinale aqui se for um Clube
Avançado

LANGUAGE FOR OFFICER MANUALS
(IDIOMA DOS MANUAIS DE DIRETORES)

English

العربية

简体中文
繁體中文
Français

Deutsch
日本語

Português
Español
Accessible PDF on CD for the
visually impaired (English only) |
PDF acessível em CD para deficientes
visuais (somente em inglês)

Sponsoring Club (up to two) | Clube Padrinho (até dois clubes):
É um clube Toastmasters existente que auxilia na criação do clube requerente.

Club number | Número do clube____________________         Club number | Número do clube____________________

Individual Toastmaster Sponsors, must be assigned within 60 days of charter (up to two) | Padrinhos de
Toastmasters Individuais devem ser atribuídos em até 60 dias da oficialização (até dois padrinhos):
São pessoas que auxiliam na criação do clube antes da oficialização.

Name | Nome____________________________________________________________ Member number | Número do associado________________
Name | Nome____________________________________________________________ Member number | Número do associado________________

Individual Toastmaster Mentors, must be assigned within 60 days of charter (up to two) | Mentores de
Toastmasters Individuais devem ser atribuídos em até 60 dias da oficialização (até dois mentores):
São pessoas que auxiliam o clube durante, pelo menos, seis meses após a data de oficialização.

Name | Nome____________________________________________________________ Member number | Número do associado________________
Name | Nome____________________________________________________________ Member number | Número do associado________________
New club alignment | Alinhamento do novo clube: ** District | Distrito ____________ Division | Divisão _____________ Area | Área___________________
**Se o alinhamento for desconhecido, deixe essa seção em branco.
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Toastmasters International, Toastmaster e o símbolo da Toastmasters International são marcas comerciais de Toastmasters International registradas nos Estados Unidos,
no Canadá e muitos outros países.
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