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Club Information | Dados do Clube
Imprima ou digite exatamente como você gostaria que aparecesse no certificado de oficialização do clube.

Club name | Nome do clube:_______________________ Club number | Número do clube_____________ District | Distrito__________________
Contact Information | Contatos:
Club contact phone number | Telefone de contato do clube:_______________________________________________________________________
Club contact email | e-mail de contato do clube:_________________________________________________________________________________
Club website | Site do clube:_________________________________________________________________________________________________
Club Meeting Information | Reuniões do Clube:  Weekly | Semanal
1st & 3rd | 1ª e 3ª semana
2nd & 4th | 2ª e 4ª semana
Meeting day | Dia da reunião: ____________________________________________ Meeting time | Horário da reunião: _______________________
Meeting place | Local da reunião:_____________________________________________________________________________________________
Facility (if applicable) | Instalações (se aplicável):___________________________________________________________________________________
Address | Endereço:________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
City | Cidade: ________________________________________________________________State/Province | Estado: _________________________
Country | País:___________________________________________________________ Postal code | Código Postal (CEP):______________________
Is your club supported by a sponsoring organization? |
Please check the box that best describes your club |
O seu clube tem o apoio de uma organização patrocinadora?
Assinale a opção que melhor descreva seu clube:
Community | Comunitária
Yes | Sim    No | Não
If yes, please check all that apply | Se sim, assinale todos os que se aplicam:
Company | Corporativa
Government agency | Agência governamental
 Organization pays dues and new member fees |
Correctional institution | Instituição correcional
A organização paga as quotizações e as taxas de admissão de novo associado
 Organization pays dues only | A organização paga apenas as quotizações
 College or university | Universidade
 Organization pays new member fees only |
Religious organization | Organização religiosa
A organização paga a taxa de oficialização do clube
 Organization pays club charter fee | A organização paga a taxa de oficialização
 
Check here if this is an advanced club |
do club
Assinale aqui se for um Clube Avançado
 Organization provides meeting location | A organização disponibiliza o local
Is your club | O seu clube é:
da reunião
open to all interested persons | aberto a todos os interessados
open only to members of a specific organization or group | aberto apenas a associados de uma organização ou grupo específico

Sponsoring Organization Information | Dados da Organização Patrocinadora:
É a organização que pode vir a pagar as quotizações, a taxa de oficialização, as taxas de admissão de novos associados e/ou disponibilizar o local
da reunião. Também forneça o nome da empresa matriz, se aplicável. Exemplo: Empresa X. Não coloque o nome de filiais da empresa. Exemplo:
Empresa X da Califórnia.
Organization name | Nome da organização__________________________ Organization contact | Contato da Organização ________________________
Website | Site_____________________________________________________________ Phone number | Telefone__________________________________
Address line 1 | Endereço 1__________________________________________________________________________________________________
Address line 2 | Endereço 2__________________________________________________________________________________________________
City | Cidade______________ State/Province | Estado__________________ Country | País___________ Postal code | Código Postal (CEP)_____________
Industry | Setor_____________________________________________________________________________________________________________________

GROUP EXEMPTION AUTHORIZATION | AUTORIZAÇÃO DE ISENÇÃO DE GRUPOS
Entregar à Toastmasters International juntamente com os Formulários de Oficialização (apenas para clubes nos EUA)

You are authorized to include this Toastmasters club | Você está autorizado a incluir este clube Toastmasters:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
in the application for group exemption filed with the Internal Revenue Service. | no pedido de isenção de grupos registrados na "Internal Revenue
Service (IRS)".
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______________________________________________________________ Date | Data _________________________________
CLUB OFFICER | DIRETOR DO CLUBE
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