ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

แบบฟอร์มการรับรองสโมสรอินเทอร์แรคท์
อินเทอร์แรคท์เป็ นสโมสรสำหรับเยำวชนอำยุ 12-18 ปี ทีช่ ่วยให้เยำวชนเหล่ำนัน้ สำมำรถปฏิบตั กิ ำร เป็ นผูน้ ำ และมีมมุ มองในวงกว้ำง แต่ละ
สโมสรจะได้รบั กำรอุปถัมภ์จำกสโมสรโรตำรี และไม่มคี ำ่ ก่อตัง้ สโมสรอินเทอร์แรคท์
ในกำรก่อตัง้ สโมสรอินเทอร์แรคท์อย่ำงเป็ นทำงกำร จะต้องดำเนินกำรดังนี้
1. ยอมรับธรรมนูญมำตรฐำนและข้อบังคับของอินเทอร์แรคท์
2. กรอกแบบฟอร์มในช่องที่กำหนดว่ำต้องกรอก (กำกับด้วยดอกจัน) ให้ครบถ้วน
3. ขอให้ผวู้ ำ่ กำรภำคและนำยกสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ลงนำม โรตำรีจะไม่ดำเนินกำรเรื่องสำรตรำตัง้ หำกกำรลงนำมไม่ครบถ้วน
4. ทำสำเนำเอกสำรทีล่ งนำมแล้วและมอบให้สโมสรอินเทอร์แรคท์ สโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ ผูว้ ำ่ กำรภำคและประธำนอินเทอร์แรคท์ภำค
5. ส่งแบบฟอร์มทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วโดยอีเมล (interact@rotary.org) หรือไปรษณีย์ หรือแฟกซ์ ไปยังสำนักงำนระหว่ำงประเทศทีด่ ูแลพืน้ ที่
ของท่ำน
เมื่อโรตำรีได้รบั แบบฟอร์ม จะใช้เวลำ 4-6 สัปดำห์ในกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดเตรียมใบรับรอง (certificate) โดยโรตำรีจะส่งอีเมลไปให้นำยก
สโมสรโรตำรีอุปถัมภ์เพื่อลงนำมและมอบให้แก่สโมสรอินเทอร์แรคท์ใหม่
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนที่จะได้รบั ใบรับรองอย่ำงเป็ นทำงกำร สมำชิกของสโมสรอินเทอร์แรคท์ใหม่สำมำรถประชุม จัด และปฏิบตั งิ ำนในชุมชนได้
ภำยใต้คำแนะนำของสมำชิกสโมสรอุปถัมภ์

ชื่อและข้ อมูลติดต่อของสโมสรอินเทอร์แรคท์
*ภำคโรตำรี
*ชื่อสโมสรอินเทอร์แรคท์
*วันทีก่ ่อตัง้
(วัน/เดือน/ปี )

*ประเภทของสโมสร (เลือกหนึ่งข้อ):

สโมสรในโรงเรียน

สโมสรในชุมชน

*สโมสรอินเทอร์แรคท์ตอ้ งกำรติดต่อสื่อสำรด้วยภำษำใด (เลือกหนึ่งข้อ)
อังกฤษ
ฝรั ่งเศส
อิตำเลีย่ น
ญี่ป่ นุ
เกำหลี

โปรตุเกส

สเปน

*สโมสรตัง้ อยูท่ ่ี อำเภอ _____________________________________ *จังหวัด _________________________________________
*ประเทศ _______________________________________________ *รหัสไปรษณีย์ ____________________________________
อีเมลของสโมสรอินเทอร์แรคท์ __________________________________________________________________________________________
เว็บไซต์ของสโมสรอินเทอร์แรคท์ ________________________________________________________________________________________

ข้ อมูลของที่ปรึกษาอินเทอร์แรคท์
ทีป่ รึกษำอินเทอร์แรคท์คอื ผูใ้ หญ่ในโรงเรียนหรือชุมชนทีเ่ ข้ำร่วมประชุมสโมสรอินเทอร์แรคท์ ให้คำแนะนำเกีย่ วกับโครงกำรของสโมสรและ
ทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูต้ ดิ ต่อเบือ้ งต้นของสโมสร ต้องมีกำรแจ้งชื่อทีป่ รึกษำอินเทอร์แรคท์ไปยังโรตำรีทุกปี ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม
*ชื่อ _______________________________________________ *นำมสกุล ____________________________________________
*จะทำหน้ำทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษำในปี ใด (เลือกทุกข้อทีเ่ หมำะสม):

ปี โรตำรีปัจจุบนั

*ทีป่ รึกษำอินเทอร์แรคท์เป็ นโรแทเรียนหรือไม่?

ไม่ใช่

ใช่

ปี โรตำรีหน้ำ

ปี ต่อจำกปี โรตำรีหน้ำ

*อีเมลส่วนตัวของทีป่ รึกษำอินเทอร์แรคท์ __________________________________________________________________________
*ทีอ่ ยูข่ องทีป่ รึกษำ ___________________________________________________________________________________________
*อำเภอ ____________________________________________ *จังหวัด ______________________________________________
*ประเทศ ___________________________________________ *รหัสไปรษณีย์ _________________________________________
*ภำษำทีป่ รึกษำอินเทอร์แรคท์ตอ้ งกำรใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร (เลือก 1 ข้อ)
อังกฤษ
ฝรั ่งเศส
อิตำเลีย่ น
ญี่ป่ นุ
เกำหลี
โปรตุเกส
สเปน

ข้อมูลของนายกสโมสรอินเทอร์แรคท์
นำยกสโมสรอิน เทอร์แ รคท์ค วรบอกชื่อ ตนเองแก่โรตำรีโดยกำรใช้แบบฟอร์ม ข้อ มูลกำรติดต่ อ ของสโมสรอิน เทอร์ แรคท์ (Interact Club
Contact Information) เพื่อ ที่จะได้รบั แจ้ง โดยตรงเกี่ย วกับทรัพ ยำกรล่ำสุดและโอกำสต่ ำงๆ ของอิน เทอร์แรคท์ อย่ำงไรก็ต ำม มิได้เป็ น
ข้อกำหนดและเป็ นดุลยพินิจของนำยกอินเทอร์แรคท์โดยสมบูรณ์ อินเทอร์แรคเทอร์ต้องรำยงำนเกี่ยวกับตนเองแทนที่จะให้ผู้อ่นื รำยงำน
ข้อมูลให้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยข้อมูลและกำรปกป้ องเยำวชน

ผูอ้ ุปถัมภ์
กำรเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ทก่ี ระตือรือร้นและมีควำมหมำยของสโมสรโรตำรีเป็ นสิง่ จำเป็ นต่อควำมสำเร็จ สโมสรอินเทอร์แรคท์อำจจะได้รบั กำรอุปถัมภ์
โดยสโมสรโรตำรี 1-3 สโมสร ผูว้ ำ่ กำรภำคจะต้องอนุ มตั เิ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหำกมีสโมสรโรตำรีทอ่ี ุปถัมภ์เพิม่ เติมหลังจำกที่ได้พจิ ำรณำอย่ำง
ถี่ถ้วนแล้วว่ำเป็ นประโยชน์ อย่ำงยิ่งแก่สโมสรอินเทอร์แรคท์ ให้รำยชื่อสโมสรอุปถัมภ์ทงั ้ หมด พร้อมทัง้ ชื่อและลำยมือชื่อ ของนำยกแต่ล ะ
สโมสร
โดยกำรลงลำยมือชื่อ ข้ำงล่ำงนี้ ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับในบทบัญ ญัติต่ ำงๆ ของนโยบำยถ้อ ยแถลงอินเทอร์แรคท์ ตลอดจนธรรมนู ญ
มำตรฐำนและข้อบังคับของสโมสรอินเทอร์แรคท์ ข้ำพเจ้ำยินยอมเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้แก่สมำชิกของสโมสร ให้คำแนะนำในกำรบำเพ็ญประโยชน์และ
ทำให้ม ั ่นใจว่ำโรตำรีจะได้รบั ข้อมูลกำรติดต่อของสโมสรเป็ นประจำทุกปี
*ชือ่ สโมสรโรตำรี

*ชือ่ นำยก (ตัวบรรจง)

*ลำยมือชือ่ นำยก

ชือ่ สโมสรโรตำรี

ชือ่ นำยก (ตัวบรรจง)

ลำยมือชือ่ นำยก

ชือ่ สโมสรโรตำรี

ชือ่ นำยก (ตัวบรรจง)

ลำยมือชือ่ นำยก

การอนุ มตั ิของผูว้ ่าการภาค
โดยกำรลงนำมข้ำงล่ำงนี้ ข้ำพเจ้ำเห็นชอบในกำรก่อตัง้ สโมสรอินเทอร์แรคท์ จะสนับสนุ นและส่งเสริมสโมสร เชื่อมโยงสมำชิกเข้ำกับสโมสร
อื่นๆ และรวมเหล่ำสมำชิกเข้ำไว้ในกำรบำเพ็ญ ประโยชน์ และงำนอบรมต่ำงๆ ของภำค ข้ำพเจ้ำจะพิจำรณำแต่งตัง้ ประธำนคณะกรรมกำร
อินเทอร์แรคท์ภำคเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ทแ่ี น่นแฟ้ นระหว่ำงอินเทอร์แรคท์กบั โรตำรี
*ชือ่ ผูว้ ำ่ กำรภำค (ตัวบรรจง)

*ลำยมือชือ่ ผูว้ ำ่ กำรภำค

