CLUBES INSERIDOS EM DISTRITOS

CLUBS WITHIN DISTRICTS
MEMBERSHIP APPLICATION & PAYMENT INFORMATION

FORMULÁRIO DE AFILIAÇÃO
& INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Os associados em potencial devem seguir as instruções fornecidas abaixo para se tornar um associado do clube.
1. Preencha todos os itens e assine o Formulário de Afiliação.
2. Preencha todos os itens e assine o documento de Informações de Pagamento (página 3).
3. Envie os dois documentos preenchidos e assinados ao diretor do clube.
Em caso de dúvidas, entre em contato com membership@toastmasters.org.

MEMBERSHIP APPLICATION | FORMULÁRIO DE AFILIAÇÃO
Membership Type | Tipo de Afiliação

Club Information | Informações do Clube
Esta seção é preenchida por um diretor do clube.

_________________________________________________________________________________________
Club number | Número do clube		
Club name | Nome do clube
Club city | Cidade do clube
Male | Masculino
Female | Feminino
Other | Outro

Applicant Information | Informações do Candidato
Esta seção é preenchida pelo candidato.

_________________________________________________________________________________________
Last name/Surname | Sobrenome/Apelido
First name | Nome
Middle name | Segundo nome
A revista Toastmaster mensal será enviada para seguinte morada:
_____________________________________________________________________
Organization/In care of | Empresa/Aos cuidados de
_____________________________________________________________________
Address line 1 | Morada 1 (limite de 35 caracteres)
_____________________________________________________________________
Address line 2 | Morada 2 (limite de 35 caracteres)
_____________________________________________________________________
State or province | Estado
City | Cidade
_____________________________________________________________________
Country | País
Postal code | Código Postal (CEP)

Esta seção é preenchida por um diretor do clube.
New | Nova
Reinstated (break
in membership) |
Dual | Dupla
Reintegração
Transfer | Transferência
(interrupção da
(Se o candidato está
afiliação)
se transferindo de
Renewing (no break
outro clube, por favor,
in membership) |
preencha as três linhas
Renovação (sem
abaixo)
interrupção da
afiliação)
_________________________________________
Previous club name | Nome do clube anterior
_________________________________________
Previous club number | Número do clube anterior
_________________________________________
Member number | Número do associado

New Member Kit Preference | Preferência de Kit para Novos Associados

Esta seção será preenchida pelo candidato caso seja um novo associado.
English
Deutsch
Português
简体中文
PDF acessível em CD
para deficientes visuais
繁體中文
日本語
(somente em inglês)
Français
Español

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Home phone number | Telefone residencial
Mobile phone number | Telefone celular
Email address | Endereço de e-mail

Toastmasters International Dues and Fees | Taxa de admissão e quotizações da Toastmasters International
Esta sessão é preenchida pelo candidato com a ajuda de um diretor do clube. A taxa de admissão e as quotizações são pagas com antecedência e não são
reembolsáveis ou transferíveis.

1. New member fee | Taxa para novo associado (20 USD)

______ USD

Paga somente pelos novos associados, essa taxa cobre
o custo de Kit de Novo Associado e processamento
2. Membership dues | Quotizações de afiliação
______ USD
Pago duas vezes ao ano por todos os associados, as quotizações de
afiliação são calculadas a partir do mês de início do associado no valor de
7,50 USD por mês:
October | Outubro : 45 USD
November | Novembro : 37,50 USD
December | Dezembro : 30 USD
January | Janeiro : 22,50 USD
February | Fevereiro : 15 USD
March | Março : 7,50 USD

April | Abril : 45 USD
May | Maio : 37,50 USD
June | Junho : 30 USD
July | Julho : 22,50 USD
August | Agosto : 15 USD
September | Setembro : 7,50 USD

I want my membership to begin |
Quero que minha afiliação comece em:____________________________
			

Month | Mês

Year | Ano

1a. California sales tax |
Imposto sobre vendas da Califórnia (1,55 USD)
Pago somente por associados de clubes na Califórina,
o imposto sobre vendas é de 7,75%.

______ USD

3. Total payment to Toastmasters International |
Pagamento total à Toastmasters International
Total de 1, 1a e 2.

______ USD

Club Dues and Fees Worksheet | Planilha de taxa de admissão e quotizações do clube
As quotizações do clube devem ser pagas diretamente ao clube. A Sede Mundial
não pode cobrar pagamentos de cartão de crédito para quotizações do clube.
International Fees and Dues |
Taxa de admissão e quotizações internacionais (a partir da linha 3)

___________ USD

Club new member fee | Taxa de admissão de novo associado do clube ___________
Club dues | Quotizações do clube

___________

Total payment to club | Pagamento total ao clube

___________
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Sponsor of New, Reinstated or Dual Member | Padrinho de associado - novo, reintegrado ou duplo
Esta seção é preenchida por um diretor do clube.
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Sponsor’s last name/surname |
Sponsor’s first name |
Sponsor’s member number |
Sponsor’s club number |
Sobrenome/Apelido do padrinho
Nome do padrinho
Número de associado do padrinho
Número do clube do padrinho

Member’s Agreement and Release | Acordo e Liberação pelo Associado
De acordo com minha vontade de assumir a responsabilidade pessoal
sobre minha conduta, individualmente e como associado de um clube
Toastmasters, concordo em seguir os princípios contidos em “A Promessa de
um Toastmaster” e os documentos e as políticas que regem a Toastmasters
International e meu clube. Abster-me-ei de qualquer forma de discriminação,
perseguição, bullying, conduta depreciativa, ilegal ou não ética. Entendo
que se eu apresentar tal conduta, concordo em reembolsar a Toastmasters
International, meu clube ou outros clubes, ou outros indivíduos envolvidos com
a Toastmasters, por quaisquer danos, perdas ou custos resultantes de minha
conduta. Compreendendo que os programas Toastmasters são realizados por
voluntários que não podem ser eficientemente selecionados ou supervisados
pela Toastmasters International ou seus clubes, eu libero e isento a Toastmasters
International, seus clubes, órgãos diretivos, diretores, funcionários, agentes e
representantes de qualquer responsabilidade por atos ou omissões intencionais
ou negligentes de qualquer associado ou diretor de meu clube ou de outros
clubes, ou de qualquer diretor da Toastmasters International.
Ao enviar esta candidatura, concordo com a coleta, o uso e o processamento
das informações pessoais que eu fornecer à Toastmasters neste formulário de
candidatura para fins de administração da organização, pagamento de minhas
quotizações e inclusão de minhas informações de contato em um diretório de
associados que será distribuído aos associados e colaboradores da Toastmasters.
Ao enviar minhas informações pessoais à Toastmasters, também concordo
que minhas informações posssam ser acessadas e utilizadas pela Toastmasters
e seus colaboradores e agentes. Concordo em notificar por meio do e-mail
addresschanges@toastmasters.org quaisquer mudanças em minhas
informações pessoais e fazer solicitações para verificar, excluir ou corrigir minhas
informações pessoais para que elas sejam precisas e atualizadas. Entendo
que a maioria dos dados solicitados nesta candidatura é necessária para fins
administrativos e de planejamento e que deixar de fornecer essas informações
pode evitar que minha candidatura seja processada de forma adequada ou que
as minhas informações de contato não sejam inseridas de forma adequada no
diretório dos associados.

A Toastmaster’s Promise | A Promessa de um Toastmaster
Como associado do Toastmasters International e do meu clube,
prometo:
Participar nas reuniões do clube com regularidade;
Preparar todos os meus projetos dando sempre o meu

melhor, baseando-os no programa educacional do
Toastmasters;

Preparar-me para cumprir e desempenhar bem as funções

a mim atribuídas nas reuniões;

Apresentar avaliações úteis e construtivas aos colegas;
Ajudar o clube a manter um ambiente positivo e acolhedor

para que todos os associados possam aprender e crescer;

Servir o meu clube como diretor quando designado a

fazê-lo;

Tratar meus colegas de clube e os nossos convidados com

respeito e cortesia;

Trazer convidados às reuniões do clube para que possam

ver os benefícios que advêm de uma afiliação ao
Toastmasters;

Cumprir as diretrizes e regras de todos os programas

educacionais e de reconhecimento do Toastmasters;

Agir segundo os valores fundamentais de integridade,

respeito, serviço e excelência durante a realização de todas
as atividades no Toastmasters.

Verification of Applicant | Verificação do Candidato

Verification of Club Officer | Verificação pelo Diretor do Clube

By my signature below, I agree to the terms of A Toastmaster’s Promise and the Member’s
Agreement and Release stated above and certify that I am 18 years of age or older, in
compliance with the Toastmasters Club Constitution for Member Clubs of Toastmasters
International.

I confirm that a complete membership application, including both the signature of the new
member and that of a club officer, is on file with the club and will be retained by the club.

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my
handwritten signature.

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my
handwritten signature.

Eu, abaixo assinado, concordo com os termos de A Promessa de um Toastmaster e o
Acordo e Liberação pelo Associado declarados acima e declaro que tenho mais de 18
anos de idade, em conformidade com a Constituição do Clube Toastmasters para Clubes
Associados de Toastmasters International.

Confirmo que um formulário de afiliação completo, incluindo a assinatura do novo
associado e a assinatura de um diretor do clube, está arquivado no clube e será retido pelo
clube.

Reconheço que minha assinatura eletrônica neste documento é legalmente equivalente à
minha assinatura manuscrita.

By my signature below, I certify that this individual has joined the Toastmasters club identified.
As a club, we will ensure that this member receives proper orientation and mentoring.

Eu, abaixo assinado, certifico que este indivíduo se afiliou ao clube Toastmasters identificado.
Como clube, garantiremos que este associado receberá a orientação e mentoria adequados.
Reconheço que minha assinatura eletrônica neste documento é legalmente equivalente à
minha assinatura manuscrita.
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Applicant’s signature | Assinatura do candidato
Club officer’s signature | Assinatura do diretor do clube
Para que esta candidatura seja válida, ambas as assinaturas são necessárias.
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O diretor do clube deve seguir as instruções abaixo assim que os documentos Formulário de Afiliação e Informações de Pagamento forem
recebidos.
1. Assine e date o Formulário de Afiliação do candidato.
2. Envie os documentos Formulário de Afiliação e Informações de Pagamentos pela internet, conectando-se ao www.toastmasters.org/
clubcentral. Você também pode enviar os documentos para Membership, Toastmasters International, P.O. Box 9052, Mission Viejo, CA 92690,
U.S.A., ou por meio do fax +1 949-858-1207. Use apenas um dos métodos para evitar duplicidade.
3. Depois de receber a confirmação de que a Toastmasters International recebeu e processou o Formulário de Afiliação e as Informações de
Pagamento, o diretor do clube deve:
a. Reter o Formulário de Afiliação do candidato com outros documentos do clube; e
b. Destruir imediatamente o documento Informações de Pagamentos do candidato (página 3) e qualquer outra cópia na posse do clube ou do
diretor do clube, incluindo cópias eletrônicas.

PAYMENT INFORMATION | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO
Payment Method to Toastmasters International | Método de pagamento ao Toastmasters International
Esta seção é preenchida pelo candidato e serve apenas para pagamento à Sede Mundial (a quantia listada na linha 3 da página 1). A Sede Mundial não
coleta quotizações do clube.
MasterCard

Check or money order | Cheque ou transferência bancária

Visa

O cheque ou a transferência bancária deve ser para fundos
americanos sacáveis em um banco americano.

AMEX
Discover
___________________________________________________________ USD
Amount | Quantia

__________________________________________________ USD
Amount | Quantia
______________________________________________________
Check or money order number | Número do cheque ou da transferência bancária

______________________________________________________________
Card number | Número do cartão
______________________________________________________________
Expiration date | Data de vencimento
______________________________________________________________
Name on Card | Nome no cartão

Other | Outro
______________________________________________________
Other | Outro

______________________________________________________________
Signature | Assinatura
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