
REGRAS E INFORMAÇÕES GERAIS PARA INTERCAMBISTAS

1. PRESENÇA NA ESCOLA – Cada aluno deve freqüentar a escola durante o ano
de seu intercâmbio. Obter boas notas escolares para o ano de intercâmbio é a
responsabilidade do intercambista.

2. PASSAGENS AÉREAS – Você deve ter uma passagem de ida e volta. Quando
retornar ao seu país, o intercambista deve viajar pela rota mais direta possível
de volta para casa, sem viagens paralelas, sem visitas, ou escalas desnecessá-
rias.

3. SEGURO DE VIDA E SAÚDE – É obrigatório que todos os intercambistas te-
nham um seguro aprovado pelo Rotary. A cobertura deve ter efeito desde o dia
em que o estudante sai do país de origem até o dia em que retorna. 

4. VIAGEM – Viagem com família anfitriã ou Rotarianos – Intercambistas têm per-
missão para viajarem com a família anfitriã ou com Rotarianos do clube anfitrião.
Viajando sozinho – Viagens sem acompanhamento são extremamente desenco-
rajadas; no entanto, poderá ser permitido em caso de circunstâncias específicas.
Contate o Oficial de Intercâmbio do clube anfitrião para maiores detalhes.

 
5. PARENTES – Se o intercambista tem parentes no país anfitrião, eles não terão

nenhuma autoridade sobre ele (a) como intercambista do Rotary.

6. DROGAS – Estudantes são proibidos de consumir drogas ilícitas. Serão permiti-
das apenas sob prescrição médica.

7. DIRIGIR – O intercambista não tem permissão para dirigir qualquer tipo de veí-
culo motorizado. Isto inclui carro, barcos, tratores, motos, etc.

8. USO DE INTERNET/TELEFONE – Nós reservamos o direito de controlar e limi-
tar o tempo gasto na comunicação com a família e amigos pelo telefone ou Inter-
net. Nós sugerimos não mais que uma hora por semana na Internet. Planos in-
ternacionais de telefone celular são extremamente desencorajados.

9.  LIGAÇÕES TELEFÔNICAS –  As contas de ligações de longo alcance feitas
pelo intercambista são de responsabilidade do estudante.

10.  TELEFONES CELULARES – Nós permitimos o uso de telefones celulares pe-
los intercambistas.

11.  LEIS – Você deve obedecer às leis do país anfitrião. Intercambistas culpados de
alguma infração, serão penalizados de acordo com às leis locais.
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12.  ÁLCOOL – Consumir bebidas alcoólicas é expressamente proibido.

13.  FUMO – Fumar é desencorajado; os intercambistas devem submeter-se às re-
gras de intercâmbio locais.

14.  NAMOROS – Faça muitos amigos, mas não tenha relacionamentos sérios e
longos, ou envolvimento sexual.

15.  REUNIÔES – Sua presença será requerida em alguns eventos do Rotary, inclu-
indo orientações, Conferência Distrital de Rotary, e algumas reuniões do Rotary
Club anfitrião.

16.  REGRAS LOCAIS – Você poderá ser submetido a regras mais rigorosa pelo
seu Rotary Club anfitrião, família anfitriã, ou distrito.

17.  RETORNO ANTECIPADO – Qualquer custo associado a um retorno antecipado
para casa será de responsabilidade dos pais naturais ou adotivos/guardiões le-
gais. Um intercambista pode ser enviado para casa antecipadamente caso ele
(a) quebre uma das regras listadas, ou exibir uma atitude não compatível com o
Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary, ou comportar-se de modo que
minem os princípios do programa.

DECISÕES DO COMITÊ DE INTERCÂMBIO DO D. 4560:

1. Durante os dias da semana, de domingo à quinta, você deve retornar para casa
até às 22h, sempre que for autorizado a sair. No dia seguinte você terá aula.

2. Aos fins de semana, sexta e sábado, você deve retornar para casa até as 0:30h
com tolerância de 15 minutos, sempre que for autorizado.

 
3.  É proibido ir  para: El Divino, Ludh e similares, clubes noturnos na Lagoa e

Kobrasol e similares, pois o programa é para estudantes menores de 18 anos
de idade. A Polícia não permite pessoas menores de 18 anos nestes lugares.

4.  É proibido piercing e tatuagem. Os meninos não podem usar.  As mulheres
podem usar apenas um brinco.

5. É proibido fazer festas de despedidas, de aniversários e outras similares que
envolvam os intercâmbista do Distrito, isso vale para intercâmbistas da mesma
cidade,  portanto  estão  proibidas  reuniões  entre  os  intercambistas  que  não
sejam,  os  oficiais  do  seu  clube  e  as  programadas  pelo  comitê  central  do
Distrito.
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ESSAS REGRAS SÃO PARA BEM-ESTAR E SEGURANÇA, E PARA AJUDAR A
GARANTIR QUE EU TENHA UM ANO BEM-SUCEDIDO COMO INTERCAMBISTA
DO  ROTARY.  EU  ENTENDO  AS  CONDIÇÕES  E  REGRAS  DO  PROGRAMA DE
INTERCÂMBIO DO ROTARY E CONCORDO EM SUBMETER-ME A ELAS. CASO EU
NÃO SIGA ESSAS REGRAS, EU PODEREI SER ENVIADO PRECOCEMENTE DE
VOLTA PELO MEU DISTRITO DE ROTARY ANFITRIÃO. 

INTERCAMBISTA:

Nome: 
Origem:   Cidade_______________________ / País ____________________
Rotary Club de_________________________/ Distrito ____________
Local do Intercâmbio: cidade__________________ / MG / Brasil
Período: _____ de ____________/20__ a _____ de _____________/ 20___
Rotary Club Anfitrião: Rotary Club de ___________________ - Distrito 4560
E-mail: 

________________________/MG, ____ de ________________de 202_____.

Assinatura: ___________________________________________________
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