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Charter Payments | Pagamentos de oficialização
Submitted by | Enviado por ______________________________________________________________________

Club number | Número do clube________________

Toastmasters club of | Clube Toastmasters de ________________________________________________________

District | Distrito_______________________________

CLUB NAME | NOME DO CLUBE

CITY & STATE | CIDADE E ESTADO

COUNTRY | PAÍS

Em conformidade com as disposições do "Bylaws of Toastmasters International" (Estatutos da Toastmasters International) nós, o Presidente e o Secretário signatários
do clube acima mencionado, certificamos por meio deste documento que, nesta data, a afiliação deste clube é exibida abaixo e que o montante que consta no item 7
abaixo é devido à Toastmasters International.
Observação: O requisito mínimo para a emissão da oficialização é de 20 associados (17 dos quais não podem pertencer a outro clube, exceto no caso de Clubes
Avançados, em que a dupla afiliação é um pré-requisito).
1.

Charter fee of US$125 | Taxa de oficialização de 125 USD (caso não paga anteriormente)

2.

Total number of new members |
Total de novos associados

___________

___________ @ 20 USD

___________

Total number of dual members |
Total de associados duplos

___________

___________

Total number of reinstated members |
Total de associados reintegrados

___________

___________

Total number of transfer members |
Total de associados transferidos

___________

___________

(Os associados transferidos devem estar ativos em um clube existente para serem considerados associados transferidos.)
3.

If applicable: | Se aplicável:
a. California clubs add 7.75% sales tax: Line 1 x .07756 | Clubes da Califórnia acrescentam 7,75% de impostos sobre vendas: linha 1 x 0,07756
b. Colorado clubs add 2.9% sales tax: Line 1 x .029 | Clubes do Colorado acrescentam 2,9% de imposto sobre vendas: linha 1 x 0,029

___________

4.

Total dollar amount for lines 1-2 | Valor total em dólares das linhas 1-2

___________

5.

Total number of members paid | Total de associados pagantes ___________

@ 45 USD

As quotizações de afiliação para associados fundadores não são contabilizadas
pro rata.
Não incluir pagamento para associados transferidos que são pagantes em
outro clube.
6.

___________
___________

Renewals (optional) | Renovações (opcional)
De acordo com o "Bylaws of Toastmasters International" (Estatutos da Toastmasters International), apesar de estarem enviando 6 meses de quotizações no momento da oficialização, os clubes Toastmasters devem
mesmo assim remeter os pagamentos de afiliação semestralmente, em abril e outubro. É recomendado que os clubes oficializados em março ou setembro enviem as quotizações de renovação agora, para evitar ter
que receber quotizações dos associados duas vezes em dois meses. Se seu clube for oficializado nos meses de outubro até março, a próxima renovação de quotizações será em 1º de abril. Se seu clube for oficializado
nos meses de abril até setembro, a próxima renovação de quotizações será em 1º de outubro. De acordo com o mês em que seu clube é oficializado, o valor das quotizações varia. Consulte o Formulário de Afiliação de
Associado Fundador (Item PTATO-3) para obter o valor correto.

7.

Total amount enclosed: Total of lines 3, 4, 5 and 6 | Valor total a enviar: total das linhas 3, 4, 5 e 6

___________

Eu confirmo que o clube tem arquivado um formulário de afiliação para cada associado fundador e que tais formulários serão mantidos pelo clube. O formulário contém tanto a assinatura do novo associado como a assinatura do
diretor do clube. Mediante solicitação, o clube é responsável por fornecer à Toastmasters International uma cópia do formulário de afiliação. Ao assinar o formulário, o novo associado está certificando a aceitação da declaração Acordo
e Liberação pelo Associado e de A Promessa de um Toastmaster. Ao assinar o formulário do novo associado, o diretor do clube está certificando que tal associado se afiliou ao clube e receberá orientação e mentoria adequadas.

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.
Signed | Assinado ______________________________________________________

Signed | Assinado _________________________________________________________

Date | Data_______________________________________________________

Date | Data_____________________________________________________________

PRESIDENT | PRESIDENTE

SECRETARY | SECRETÁRIO

Method of Payment | Método de Pagamento

A taxa de oficialização do clube bem como as taxas de admissão e 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 dos associados não podem.
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 em USD_______________
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 __________________________________________________________________________________
PLEASE PRINT | POR FAVOR ESCREVA COM LETRAS DE FORMA

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.
Rev 5/2018
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COMO CONSTRUIR UM CLUBE TOASTMASTERS
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