
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 adotadas. Quaisquer 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.
Última alteração devidamente votada pelo clube no dia                                   de      de 20  .

1. Name | Nome
O nome deste clube é .

2. Membership Composition | Composição da Afiliação

Sujeita aos requisitos de não discriminação indicados na Club Constitution for Clubs of Toastmasters International (Constituição do

Clube para Clubes Toastmasters International), Article II, Section 1, a afiliação neste clube:

 Não terá restrições.

 Estará restrita a  .

Afiliações honorárias neste clube serão concedidas por um período de   ano(s) ou conforme estabelecido na Club 
Constitution for Clubs of Toastmasters International (Constituição do Clube para Clubes Toastmasters International), Article II, Section 5.

3. Membership Dues and Fees | Cotizações e Taxas de Afiliação
As cotizações e taxas do Toastmasters International estão estabelecidas na Policy 8.0: Dues and Fees e devem ser enviadas à Sede
Mundial em dólares americanos. Este clube também pode coletar taxas e cotizações de afiliação de seus associados, conforme definido
abaixo. Cotizações e taxas do clube são coletadas em                                                                                                    .

Assinale o que se aplicar:
 Nenhuma outra cotização é coletada além das cotizações do Toastmasters International.

 As cotizações do clube para associados ativos são de                                      por pessoa por .
Essas cotizações deverão ser pagas até  .

 Essa quantia inclui o pagamento para cotizações de afiliação do Toastmasters International.

 As cotizações do clube para associados inativos são de                                           por pessoa por      .
Essas cotizações deverão ser pagas até                       .

 Essa quantia inclui o pagamento para cotizações de afiliação do Toastmasters International.

 A taxa de admissão de novo associado é                              por pessoa pela afiliação individual neste clube.

 Essa quantia inclui o pagamento da taxa de admissão de novo associado do Toastmasters International.

 A taxa de reintegração é   por pessoa pela reintegração da afiliação de um ex-associado.

 A taxa de transferência é  por pessoa pela transferência da afiliação de um associado de outro clube Toastmasters 

     para este clube.
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4. Regular Meetings | Reuniões Regulares
As reuniões regulares deste clube, incluindo reuniões de trabalho de associados ativos, devem ser realizadas a cada

, às :

 Apenas presenciais, no local  .

 Apenas on-line, usando plataformas e serviços conforme designado pelo clube.

 Em um ambiente híbrido, tanto on-line como presencial no local  

.

5. Executive Committee Meetings | Reuniões do Comitê Executivo
O Comitê Executivo deste clube se reunirá, pelo menos, , no horário e em local a designar.

6. Additional Officers | Diretores Adicionais
Os diretores e comitês permanentes deste clube serão os indicados na Club Constitution for Clubs of Toastmasters International
(Constituição do Clube para Clubes Toastmasters International), Articles VI, VII e VIII, com a seleção, funções e mandatos também
estabelecidos nesse documento. Além das funções de diretoria citadas na Club Constitution for Clubs of Toastmasters International
(Constituição do Clube para Clubes Toastmasters International), o clube:

  Não terá funções de diretoria adicionais    . 

 Terá funções de diretoria adicionais, com obrigações, conforme determinado pelo Comitê Executivo deste clube, sendo as seguintes: 

.

7. Terms of Office | Mandatos
Este clube elege diretores para os seguintes mandatos:

 Mandatos anuais, de 1º de julho a 30 de junho.

  Mandatos semestrais, de 1º de julho a 31 de dezembro e de 1º de janeiro a 30 de junho. (Clubes que escolherem mandatos semestrais 

precisam se reunir todas as semanas ao longo do ano.)

8. Rules of Order | Regras de Ordem
De acordo com a Club Constitution for Clubs of Toastmasters International (Constituição do Clube para Clubes Toastmasters
International), Article IX, este clube reconhecerá sua autoridade parlamentar final como:

 Robert's Rules of Order, Newly Revised (Regras de Ordem de Robert, Nova Versão).

, uma vez que as "Robert's Rules of Order, Newly Revised" (Regras de Ordem de Robert, 

Nova Versão) não são reconhecidas como autoridade parlamentar na jurisdição em que este clube está localizado.
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