Reconhecimento Metas Distritais 2017-18
Período considerado: 01/07/2017 a 30/04/2018
ATENÇÃO: Até 02/05/2018 os clubes devem enviar ao Governador, Governadores Assistentes, ou
Secretário Distrital, o relatório das atividades realizadas, especificando quais itens foram cumpridos, para
premiação.
A Comissão De Avaliação será composta por: Governador de Distrito, Governadores Assistentes,
Secretário Distrital e presidentes das Comissões Distritais.
Troféus que serão entregues
Aos Governadores Assistentes
Para aqueles que de acordo com suas áreas forem:
 Campeões DQA- Percentual de crescimento positivo
 Campeões Fundação Rotária- maior arrecadação Per Capta
 Campeões Subsídios- maior número de projetos de subsídios distritais e globais
Aos Clubes




















Para os clubes que forem 1º e 2º lugar no crescimento do quadro associativo
Que cada membro do conselho Diretor apadrinhe um novo associado
Que cada presidente das Comissões apadrinhe um novo associado
Que associem pais de intercambistas
1º e 2º lugares para rotarianos com maior número de apadrinhamentos no ano rotário
1º e 2º lugares de maior Contribuição para a Fundação Rotária
1º e 2º lugares de maior Contribuição percentual para a Fundação Rotaria
1º e 2º lugares de maior aquisição de panetones
1º e 2º lugares de maior Contribuição com os carnês “todos os rotarianos todos os anos”percentual
Vencedor do Caminhão Solidário
Rotariano ou Casal Rotarianos que fizer a maior contribuição pessoal a FR
Que fundarem um Rotaract
Que fundarem um Interact
Que apadrinharem novos clubes
Que realizarem um Interclubes
Que patrocinarem ou receberem um Intercambista
Que realizarem um Intercâmbio da Amizade
Que realizarem um Ryla
Para maior caravana na 49ª Conferência Distrital “Fazendo a Diferença no mundo “ de
18/05/2018 a 20/05/2018

ABTRF
Troféu para o clube que fizer uma empresa cidadã e dez seguros solidários

Troféus Transitórios:
Troféu Jorge Matos – DQA - O clube que obtiver o maior crescimento do quadro associativo recebe o
troféu. O clube que for campeão por três anos consecutivos ou alternados, fica com o troféu
definitivamente.
Troféu Gilberto Carvalho - O Clube que for campeão- maior contribuição À Fundação Rotária per capta,
recebe o troféu. O clube que for três anos consecutivos ou alternados, fica com o troféu definitivamente.
Certificados de reconhecimento para os clubes que realizarem atividades durante o ano rotário e
participarem da Conferência Distrital “Fazendo a diferença no mundo”.

