FORMULÁRIO

6B

Addendum of Standard Club Options |
Adendo de Opções Padrão do Clube

Club Name | Nome do Clube ___________________________________________________________________ Club Number | Número do Clube _________________________
Club Location | Localização do Clube ____________________________________________________________ District Number | Número do Distrito_________________

Este clube, depois da adoção desta Constituição e posteriormente conforme necessário, deverá preencher este Adendo de Opções
Padrão do Clube para especificar, em detalhe, as regras operacionais por si adotadas. Todas as alterações devem ser aprovadas pelo voto
da maioria dos associados ativos do clube, presentes e votantes na reunião de negócios/trabalho devidamente convocada e anunciada,
na qual o quórum esteve presente durante toda a reunião.

1. Name | Nome
O nome e a localização deste clube serão os indicados acima. O nome e a localização podem ser alterados por meio de uma alteração a
este Adendo, como descrito no "Article X, Section 7, of the club's constitution".

2. Membership Composition | Composição da Afiliação
Sujeita aos requisitos de não discriminação indicados no "Section 1 of Article II of the Club Constitution", a afiliação neste clube deve
restringir-se a ___________________________________________________________________________.
(se não houver restrições para a afiliação neste clube, escreva "sem restrições" na linha acima.)

3. Membership Composition | Composição da Afiliação
Afiliações honorárias neste clube serão concedidas por um período de ___________ ano(s) ou conforme estabelecidas na "Club
Constitution".

4. New Member Fee | Taxa de Admissão de Novo Associado
A taxa de admissão de novo associado para afiliação neste clube será de ___________ USD, pagável conforme estabelecido na
"Club Constitution". (as quotizações recebidas de um novo associado, além da taxa de admissão de novo associado, devem incluir o
pagamento semestral à Toastmasters International acrescido de quaisquer quotizações do clube)

5. Club Dues | Quotizações do Clube
As quotizações deste clube para associados ativos será de _________ USD por pessoa, por _____________________________.
Tais quotizações deverão ser pagas até ____________________________________________________________.
(As quotizações do clube incluirão o valor do pagamento da afiliação à Toastmasters International).

6. Reinstatement Fee | Taxa de Reintegração
A reintegração à afiliação de um ex-associado exigirá o pagamento de uma taxa de reintegração de ___________ USD.
(A taxa de reintegração é opcional e, se cobrada, será retida pelo clube. Se o clube não cobrar taxa de reintegração, coloque um “0”
na linha acima).

7. Transfer Fee | Taxa de Transferência
A taxa de transferência para um associado de outro clube Toastmasters International transferido para este clube será de _________ USD.
Outras condições de transferência para este clube serão conforme indicadas na "Club Constitution".
(A taxa de transferência é opcional e, se cobrada, será retida pelo clube. Se o clube não cobrar taxa de transferência, coloque um “0”
na linha acima).
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8. Inactive Member Dues | Quotizações de Associados Inativos
As quotizações deste clube para associados inativos será de ________ USD por pessoa, por _________________. Tais quotizações
deverão ser pagas até ______________________________________________________________.
(O clube pode estabelecer quotizações para associados inativos de um montante até ao valor das quotizações para associados
ativos. Estas quotizações de associados inativos devem incluir o valor da quotização de afiliação pago por este clube à Toastmasters
International em nome do associado, conforme estabelecido na "Club Constitution").

9. Regular Meetings | Reuniões Regulares
As reuniões regulares deste clube, incluindo reuniões de negócios/trabalho, devem ser realizadas todas as ______________________,
às _______ , neste local: _________________________________________________________________________ conforme
designado periodicamente pelo clube.

10. Executive Committee Meetings | Reuniões da Comissão Executiva
A Comissão Executiva deste clube se reunirá, pelo menos, _____________________, em horários e locais a serem designados.

11. Adicional Officers | Diretores Adicionais
Os diretores deste clube serão os indicados na "Club Constitution", eleitos, com as funções e mandatos também estabelecidos nesse
documento. Além destes, o clube terá como diretores _________________________________________________________________
___________________ , que exercerão as seguintes funções: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ .
(Se o clube não desejar eleger diretores adicionais, escreva "nenhum" nas linhas acima).

12. Terms of Office | Mandatos
Este clube elege diretores para os seguintes mandatos (assinale uma opção):
_______ Half-year terms, from July 1 to December 31 and from January 1 to June 30 | Mandatos semestrais, de 1º de julho a 31 de
dezembro e de 1º de janeiro a 30 de junho.
_______ Full-year terms, from July 1 to June 30 | Mandatos anuais, de 1º de julho a 30 de junho).
(Os clubes que se reúnem todas as semanas durante o ano podem optar por mandatos semestrais; todos os outros clubes devem ter
mandatos anuais. O início e o fim dos mandatos estão estabelecidos no "Article VI, Section 3, of the Club Constitution").

13. Rules of Order | Regras de Ordem
Uma vez que as "Robert's Rules of Order" (Regras de Ordem de Robert) não são reconhecidas como as regras parlamentares da
jurisdição em que este clube está localizado, _________________________________________________________________________
será considerado substituto da "Robert's Rules of Order" (Regras de Ordem de Robert), no "Article IX, Section 1, of the Club Constitution",
no que diz respeito a este clube.
(Preencha este artigo apenas se este clube estiver localizado em uma jurisdição em que as "Robert's Rules of Order, Newly Revised" (Regras
de Ordem de Robert, Nova Versão), não sejam reconhecidas como autoridade parlamentar).
Last modified by required vote of club on | Última modificação devidamente votada pelo clube em ___________________, 20_______
Signed | Assinado: _____________________________________________________________________________________________
CLUB SECRETARY | SECRETÁRIO DO CLUBE

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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