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FORMULÁRIO DA FAMÍLIA ANFITRIÃ DE ACAMPAMENTOS E INTERCÂMBIO JUVENIS DO LIONS (YCE)
Este formulário destina-se a ser preenchido pelas famílias que se candidatem a ser anfitriãs de YCE. O Lions Clube anfitrião se responsabiliza por manter os registros sobre as famílias
anfitriãs de YCE por motivos de segurança. O Lions clube anfitrião deve manter em arquivo os formulários preenchidos. Os formulários não deverão ser enviados à Sede Internacional.

Queira anexar: • Uma fotografia recente • Uma carta de apresentação descrevendo a casa da família e a vida comunitária

I. DADOS DA FAMÍLIA ANFITRIÃ
Nome dos pais/representantes legais
Endereço 		

Cidade

Estado/Província

País

Telefone residencial				

Código postal

E-mail

Profissão do pai/responsável legal 1 		

Fone comercial do pai/representante legal 1

Profissão do pai/responsável legal 2 		

Fone comercial do pai/representante legal 2

Nacionalidade:
Pai/responsável legal 1: 		

O pai/responsável legal 1 é Leão?

sim

não

nome do clube

número do distrito

Pai/responsável legal 2: 		

O pai/responsável legal 2 é Leão?

sim

não

nome do clube

número do distrito

Nome, idade e sexo das crianças que moram na casa:

Idiomas que se fala em casa
Afiliação/preferência religiosa da casa
Interesses, passatempos da família
A casa se localiza em uma

área urbana

área rural

Animais de estimação da casa

pequena cidade

Alguém fuma na casa?

sim

outra

População de cidade

Temperatura média

não

Experiência anterior como anfitriã (inclua detalhes)

II PREFERÊNCIAS DA FAMÍLIA ANFITRIÃ
Preferimos:

uma jovem;

Idade

um jovem;

tanto faz

fumante

não-fumante

Nacionalidade e/ou outras preferências

Preencha se estiver solicitando um jovem específico:
Nome
Endereço
Cidade 		
Lions clube patrocinador

Estado/Província

País

Período de tempo pelo qual podemos receber Data mais cedo aceitável para chegada Data mais tarde aceitável para partida Aeroporto preferido para chegada e partida

Confirmamos que um dos pais/representantes legais permanecerá na casa durante a estadia do visitante. Em consideração ao jovem e outras famílias anfitriãs envolvidas, entendemos que temos que abrir
mão do contato com o jovem enquanto ele ou ela estiver visitando uma outra família anfitriã.
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FORMULÁRIO DA FAMÍLIA ANFITRIÃ DE ACAMPAMENTOS E INTERCÂMBIO JUVENIS DO LIONS (YCE) - CONT.
Assinatura dos pais da família anfitriã Data

III. ACORDO DE INDENIZAÇÃO
Com a assinatura inclusa, nós, os pais/representantes legais damos permissão a este jovem de viajar e permanecer em local aprovado por um período de convivência específico em uma casa aprovada por
Lions ou acampamento Leonístico. Concordamos em isentar qualquer associado Leão ou família anfitriã, Lions Clube, Distrito/Distrito Múltiplo Leonístico ou Lions Internacional de qualquer responsabilidade
financeira ou de outra natureza em caso de doença, morte, irresponsabilidade moral ou legal e de indenizá-los por quaisquer despesas incorridas.
Também concordamos que não será permitido que o jovem dirija veículos motorizados enquanto afastado participando deste Programa de Acampamentos e Intercâmbio Juvenis. O jovem retornará à sua casa após
a conclusão do intercâmbio, a menos que recebamos permissão escrita, meios financeiros e designação de onde mais ele deva ir. Neste caso, a supervisão do Lions cessará assim que o jovem deixe o anfitrião do
Lions ou o acampamento Leonístico. Também concordamos que as regras do programa serão cumpridas por nós. Em caso de violação das regras, entendemos que o jovem retornará à sua casa às suas próprias
custas.
Assinatura

IV. DADOS DO LIONS CLUBE ANFITRIÃO
Clube		Distrito
Cidade

Estado/Província

País

Nome do Leão coordenando as providências para a estadia
Endereço
Cidade

Estado/Província

País

Telefone residencial
Telefone comercial		
E-mail
Entrevistei pessoalmente a família anfitriã mencionada acima e analisei o formulário que preencheram. Atesto que foram plenamente informados dos procedimentos e requisitos do programa e que se
qualificam a servir como família anfitriã.
Assinatura do presidente do Lions clube ou do Assessor de YCE 			

Data

V. A SER PREENCHIDO PELO ASSESSOR DE YCE ANFITRIÃO
Jovem designado a: (nome de família)

Endereço

Cidade

Estado/Província

País

Telefone residencial

Telefone comercial

E-mail

Apólice de seguro

Autorização para emergência médica		

Número do passaporte

Providências de viagem — voo de chegada nº 		

voo de partida nº

Assessor de YCE responsável pelo jovem

Endereço

Cidade

Estado

Telefone residencial

Telefone comercial

E-mail

Segunda família anfitriã

Data em que as informações da família anfitriã foram reportadas ao distrito/DM patrocinar

Conexões
País

Observação importante: Este formulário reúne informações preliminares sobre famílias que se candidatem a ser anfitriãs de YCE.
Por motivos de privacidade, os dados serão utilizados apenas para os propósitos do YCE e não serão divulgados fora do programa sem consentimento prévio.

As pessoas a seguir devem receber cópias deste formulário:
1. Assessor de YCE de distrito múltiplo do país patrocinador (caso se aplique)
4. Assessor de YCE de distrito múltiplo do país anfitrião (caso se aplique)
2. Assessor de YCE de distrito do país patrocinador
5. Assessor de YCE de distrito do país anfitrião
3. Lions clube patrocinador
6. Lions clube anfitrião
Se for selecionada pelos Leões locais que organizam o acampamento/intercâmbio, talvez sejam solicitadas mais informações pelos Leões locais para auxiliar nas providências de viagem do jovem. As informações adicionais podem incluir, entre outras, dados do passaporte, restrições alimentares ou outras informações pertinentes, conforme seja determinado pelos Leões locais.
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