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Fundado em 17 de Setembro de 1939 - Distrito 4651 - Clube 8722
Ano Rotary 2016-17

RESOLUÇÃO 01/2016
Estabelecer de forma clara as regras de
participação no sorteio do vinho e do Título
Paul Harris
Artigo 1º- Podem concorrer ao sorteio do vinho semanal e ao Título Paul Harris
todos os companheiros em dia com suas obrigações no Rotary Club e no programa
do vinho. A quitação total do programa do vinho para fins de participação no sorteio
do Título Paul Harris corresponde ao pagamento de 12 mensalidades no ano Rotary.
SORTEIO DO VINHO
Artigo 2º- O companheiro só poderá ser sorteado uma vez por mês. O responsável
pelo sorteio, mediante relatório dos sorteios realizados, deverá retirar a bola relativa
ao(s) companheiro(s) já sorteado(s).
Parágrafo único: antes de realizar o sorteio, o responsável pelo sorteio comunica os
nomes dos já sorteados e as reuniões nas quais foram sorteados.
Artigo 3º- O companheiro sorteado receberá o prêmio independente de estar
presente na reunião, tendo que retirá-lo na reunião seguinte a que foi sorteado, salvo
impossibilidade de presença, justificada ao Clube.
Artigo 4º- O companheiro para participar dos sorteios podem realizar os
pagamentos até momentos antes ao sorteio.
TÍTULO PAUL HARRIS
Artigo 5º - Para ter direito a participar do sorteio do Título Paul Harris o
companheiro deve ter preenchido os requisitos do artigo primeiro desta resolução.
Parágrafo primeiro: Aos Companheiros participantes do programa é permitido o
pagamento dos valores atrasados, até a data do sorteio, eis que o projeto visa
contribuição para a Fundação Rotary.

Sede: Rua Presidente Coutinho, 603 – Centro – Florianópolis SC – CEP 88015-231 - Fone 3322 0419
CNPJ/MF nº 83 930 289 / 0001-75 – E-mail contato: rotaryclubdeflorianopolis@gmail.com – Site: www.rotaryflorianopolis.org.br
Reuniões: Quinta-feira às 12:30 h, no rest. LINDACAP – Rua Felipe Schmidt, 1162 Centro, Florianópolis – Fone (48) 3222 4002

Club de Florianópolis
Fundado em 17 de Setembro de 1939 - Distrito 4651 - Clube 8722
Ano Rotary 2016-17

Parágrafo segundo: Aos Companheiros que ingressarem no clube, após iniciado o
ano Rotary, será permitida a participação no sorteio do Título Paul Harris , desde
que sejam pagas no mínimo 6 (seis) mensalidades. Sendo permitido o pagamento de
mensalidades anteriores a data de ingresso.
Artigo 6º - No caso de o sorteado para o Título Paul Harris já tiver sido premiado
anteriormente, receberá um PIN COM SAFIRA e novo sorteio será realizado.
Artigo 7º- O sorteado, no caso da necessidade de se repetir o sorteio ante o evento
previsto no artigo 6º, será o primeiro Companheiro que ainda não tenha o Título
Paul Harris.
Artigo 8º- Quem for sorteado com o Título Paul Harris ou o PIN COM SAFIRA no
ano-Rotary, não participa de sorteios posteriores dentro do mesmo ano Rotary.
Florianópolis, 14 de julho de 2016.

“ROTARY A SERVIÇO DA HUMANIDADE”
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