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Introdução
Parabéns por assumir o papel de Clube Patrocinador do Programa de Acampamentos e Intercâmbios 
Juvenis (YCE)! Ser um Clube Patrocinador para um Jovem do Intercâmbio para o Programa de YCE é uma 
experiência gratificante garantida, tanto para o seu clube quanto para o jovem. Esta é uma oportunidade de 
oferecer ao jovem a chance de experimentar culturas diferentes enquanto mostra a ele como é Lions Clubs 
International. 

Este Manual do Clube Patrocinador de YCE serve como um guia para o seu clube entender suas funções e 
responsabilidades de ser um Clube Patrocinador. Este manual inclui regras e expectativas de todas as partes 
envolvidas em tornar a experiência do YCE bem-sucedida para o seu clube e para o jovem. Recomenda-se 
que seu clube tenha uma comunicação aberta com seu Assessor de YCE de distrito múltiplo ou de distrito 
para compreender totalmente os requisitos necessários do Clube Patrocinador para o seu programa de YCE 
local. 

Proteção do jovem
·	 Todos os Clubes Patrocinadores devem se esforçar para criar e manter um ambiente seguro para 

todos os jovens que participarem.
·	 Entre em contato com seu Assessor de YCE local para procedimentos sobre como reportar e lidar 

com incidentes, como alegações de abuso ou assédio.
·	 Os Assessores de YCE têm a habilidade de proibir qualquer voluntário que tenha sido admitido, 

condenado ou que, de outra forma, tenha cometido abuso ou assédio físico, sexual ou emocional 
durante o trabalho com jovens.

·	 Os Assessores de YCE podem remover qualquer adulto com uma alegação de abuso ou assédio 
físico, sexual ou emocional de todos os contatos com jovens.

o Isso inclui se uma alegação foi feita durante um programa de YCE em andamento.
·	 Entre em contato com seu Assessor de YCE local para procedimentos de gerenciamento de crise no 

caso de uma emergência, como uma catástrofe natural e/ou agitação civil ou política durante o seu 
programa.

·	 Recomenda-se que os Clubes Patrocinadores sigam e cumpram todas as leis e regulamentos locais 
relativos à proteção de jovens.

Proteção de dados pessoais
·	 Geralmente recomenda-se que:

o Onde os dados pessoais sobre um menor são coletados, o consentimento dos pais deve ser 
obtido.

o Uma vez que os dados pessoais tenham sido usados e que o objetivo da informação tenha 
sido cumprido, as informações pessoais sejam destruídas, deletadas e/ou apagadas para evitar 
qualquer uso indevido. 

 O Assessor de YCE deve assegurar que um procedimento padrão, como períodos 
específicos de tempo, seja implementado para manter os dados pessoais dos 
participantes de YCE (jovens e adultos) após a conclusão do programa. Isso vai minimizar 
o potencial de queixas posteriormente.

·	 Consentimento
o Todos os formulários de inscrição devem divulgar, em linguagem clara e distinta, como e quais 

dados pessoais podem ser usados. Como um Clube Patrocinador, você é responsável por cumprir 
todas as leis locais de privacidade de dados e proteger as informações que você recebe nesta 
função.

o Para publicar fotos ou vídeos feitos durante a experiência do jovem no YCE nas redes sociais, 
recomenda-se obter o consentimento por escrito do jovem ou, se for um menor, dos pais/
responsáveis.
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Direitos do titular dos dados
•      Os participantes do programa de YCE possuem certos direitos que 

devem ser protegidos, incluindo o direito de ter seus dados apagados, 
corrigidos ou para solicitar e receber sobre quais dados são mantidos 
sobre eles.

Acampamentos e Intercâmbios 
Juvenis
História
O Programa de Intercâmbio Juvenil foi autorizado pela Diretoria de Lions 
Clubs International no início de 1961, após um programa de intercâmbio 
de verão bem-sucedido entre os Leões dos Estados Unidos e do Japão. 
Mais tarde, o Programa de Acampamento Juvenil foi autorizado em 1974. 
Ambos os aspectos do programa foram estabelecidos com o propósito de promover o primeiro objetivo de 
Lions Clubs International de “criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos do mundo”.

Definição do Programa
O YCE não envolve turismo, estudo acadêmico ou emprego. Em vez disso, os jovens são encorajados a 
usar sua oportunidade de viagem para compartilhar sua própria cultura enquanto experimentam uma nova. 
O Programa de YCE é composto por duas partes principais: intercâmbios internacionais e acampamentos 
internacionais.

O que se espera do Clube Patrocinador
Disposições gerais

·	 Seu clube é um recurso para que os jovens tenham uma relação de trabalho próxima com o Assessor 
de YCE de distrito múltiplo ou de distrito.

o Recomenda-se que se o seu clube não tiver um Assessor de YCE de distrito múltiplo ou de 
distrito, seu clube deva ter o seu Governador de Distrito em comunicação com o Assessor de 
YCE anfitrião.  

·	 Seu clube deve trabalhar diretamente com ambos Assessor de YCE local e Assessor de YCE dos 
países anfitriões desejados para fazer todos os preparativos.

Responsabilidade financeira
·	 O seu clube, o Jovem do Intercâmbio, a família do jovem ou uma combinação destes recursos pode 

pagar pelos custos do programa de YCE do jovem.
o Se você precisar que o jovem arrecade fundos, forneça a ele uma carta de aceitação oficial e 

outros materiais que ajudem a explicar o programa de YCE aos doadores.
·	 No caso de que pagamentos imediatos sejam feitos para o jovem sobre custos inesperados ou 

substanciais, os pais/responsáveis do jovem, Assessor de YCE local, Leões coordenadores e seu 
clube serão informados imediatamente.

o Um acordo deve ser realizado sobre como estes custos serão cobertos entre seu clube, o 
jovem, seus pais/responsáveis, Clube Anfitrião e o Assessor de YCE de distrito múltiplo ou de 
distrito.
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·	 Todo jovem deverá dispor de seu próprio dinheiro, para pequenas despesas inesperadas, 
atendimento médico de pequeno porte, lembranças ou possíveis atividades sociais não planejadas 
pela Família Anfitriã ou pelo Clube Patrocinador.

·	 Em alguns casos, os Clubes Patrocinadores optam por patrocinar um jovem de partida com a 
totalidade de suas taxas do programa de YCE (vôos, taxa de acampamento, etc.). Depende da 
escolha do seu clube para apoiar esse tipo de bolsa de estudo. 

Seguro
·	 A apólice de seguro de responsabilidade geral de Lions Clubs International provavelmente se 

estenderia a um Assessor de YCE ou a um participante do programa no caso de um incidente surgir 
onde eles tenham sido considerados legalmente responsáveis por certos danos ou lesões.

·	 É de responsabilidade do seu clube de verificar que o jovem tenha seguro suficiente de viagem, 
acidente, vida, propriedade pessoal, saúde e responsabilidade civil para cobrir todas e quaisquer 
contingências durante o programa de YCE.

o É importante determiná-las antes do jovem viajar. Seu clube, Família Anfitriã, Clube Anfitrião 
e Assessor de YCE devem avaliar se existe a necessidade para mais seguro, com base nos 
riscos envolvidos com as atividades planejadas.

o Pode ser do interesse do jovem garantir que o seguro de viagem inclua cobertura de 
transporte médico, caso o jovem precise ser transferido para casa devido a uma emergência 
médica.

·	 Independentemente se mais seguro será necessário ou não, o jovem deve fornecer ao seu clube, ao 
Clube Anfitrião, Família Anfitriã e Assessores de YCE todos os detalhes específicos, como números 
de telefone ou filiais locais da companhia de seguros escolhida pelo jovem, no caso de um incidente 
surgir.

·	 Seu clube pode querer considerar garantir a isenção de responsabilidade de cada jovem ou, se 
menor, dos pais/responsáveis do jovem.

o Isso deve ser parte do formulário de participação do jovem.

Comunicação
·	 Assegure uma fácil comunicação entre o jovem, Clube Anfitrião, Família Anfitriã e Assessor de YCE.

Publicidade do programa
·	 Escreva um comunicado à imprensa sobre o programa de YCE, solicitando o jovem interessado no 

programa de YCE para entrar em contato com seu clube.
·	 Entre em contato com universidades e escolas locais, especialmente os departamentos de estudos 

internacionais ou de línguas estrangeiras, para fornecer informações sobre o programa de YCE para 
recrutar pessoas jovens.

·	 Veja o Anexo A para um Modelo de Comunicado à Imprensa. 

Angariação de fundos
·	 Crie uma apresentação de 5-10 minutos, incluindo um PowerPoint com fotos e histórias suficientes 

para informar os Lions clubes locais e grupos comunitários.
·	 Alguns programas de YCE recebem doações anuais de cada clube em um Distrito Múltiplo ou Distrito 

(este é um requisito em suas normas).
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Antes de um Programa de YCE
Regras específicas do programa de YCE
·	 Seu clube pode necessitar de mais regras e expectativas para o seu programa de YCE, além daquelas 

contidas neste manual.
·	 Cada Clube Patrocinador deverá seguir as normas de YCE.

Recrutamento e seleção do Jovem do Intercâmbio 
Como recrutar

·	 Os possíveis jovens são normalmente encontrados por meio de familiares, amigos, companheiros 
Leões ou da comunidade.

o Os jovens não precisam ser associados Leões ou Leos.
 Os pais dos jovens não precisam ser associados Leões ou Leos.

o Idades entre 15 e 22 (os requisitos de idade variam de programa para programa).
o Esta é uma ótima oportunidade para incentivar os associados de Leo clube em recrutar jovens 

em suas escolas ou dentro de seus círculos sociais.
·	 Jovens qualificados devem se interessar por outras culturas.
·	 O jovem deve ter uma boa reputação.
·	 Cada Jovem do Intercâmbio em potencial deve preencher um formulário de inscrição.

o Veja o Anexo D para o Modelo de Inscrição do Participante Jovem
·	 Depois de uma análise do formulário, o jovem deve ser entrevistado.
·	 Recomenda-se ter uma lista de espera de jovens, caso seja necessário.

Avaliação

Seu clube é responsável por avaliar o jovem em potencial. As triagens incluem os seguintes itens, mas não 
são limitadas a:

·	 Idade: Cada jovem deve se enquadrar no limite de idade do programa de YCE em particular, para o 
qual se inscreveu.

·	 Educação: O desempenho educacional do jovem (ou histórico) e estudos especiais devem ser 
considerados durante o processo de avaliação.

o Os candidatos devem ter um sincero desejo de ampliar a sua educação através do convívio 
em um ambiente internacional.

·	 Conhecimento do idioma: Cada jovem deve ter as habilidades de comunicação básicas no idioma 
oficial do programa de YCE desejado.

·	 Atitude: O jovem deve demonstrar maturidade, estar aberto, ser independente, confiante, 
comprometido e ter interesse em aprender a respeito dos modos de vida de diferentes países.

·	 Saúde: Lions Clubs International incentiva os jovens deficientes a se inscreverem para participar dos 
programas de YCE. Todos os esforços serão feitos para acomodar os deficientes para que os jovens 
se beneficiem com a experiência oferecida pelo YCE. Os jovens com deficiências podem se qualificar 
para participar de outros programas, desde que atendam aos requisitos estabelecidos pelo programa 
em particular.

o Seu clube deve saber se o jovem possui condições médicas específicas, alergias a certos 
alimentos, substâncias (pólen, pó, ou pêlo) ou remédios, uma possível ou regular necessidade 
para medicação e requisitos específicos de higiene ou dieta devido a obrigações religiosas.

·	 Habilidades especiais: Certas habilidades, tais como dote musical ou atlético, podem ser necessárias 
para ser aceito em um determinado acampamento.
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·	 Referências pessoais: Os candidatos devem fornecer pelo menos duas fontes independentes de 
referência.

o Isso não é mandatório para todos os programas de YCE.
·	 Situação financeira: Assistência financeira, onde oferecida, deve ser dada ao jovem com 

necessidades financeiras demonstradas.
·	 Participação em acampamentos anteriores: Será dada prioridade a jovens que ainda não participaram 

de um programa de YCE.
·	 Conhecimento do programa de YCE: É imprescindível que tanto os pais como o jovem candidato 

estejam familiarizados com todos os propósitos e objetivos do programa de YCE.
·	 Motivos do candidato: O jovem deverá estar disposto a contribuir em prol da compreensão 

internacional, bem como de aprender sobre outros modos de vida.
·	 Autorização dos pais/responsáveis: Os pais/responsáveis pelo jovem devem atestar, por escrito, que 

estão plenamente de acordo com as normas do programa de YCE.
o Os pais/responsáveis devem entender que eles terão a responsabilidade final pelo aspecto 

financeiro para qualquer custo de emergência, doença, acidente ou inesperado, envolvendo o 
jovem e que não são cobertos pelo seguro.

·	 Quaisquer interesses especiais deverão ser determinados durante a entrevista de avaliação.
o Veja o Anexo B para o Modelo de questões de avaliação

·	 Seu clube não deve selecionar o jovem apenas para cumprir a quota.
·	 O processo de avaliação do jovem é uma ótima oportunidade para incluir os Leos!

Posicionar o Jovem do Intercâmbio e trabalhar com os Assessores de YCE

·	 Seu clube vai trabalhar com o jovem e o Assessor de YCE local para ajudar a posicionar o jovem no 
programa desejado.

o Isso inclui uma avaliação e endosso do seu clube para o jovem participar do programa de 
YCE. 

o A responsabilidade da aprovação final da participação do jovem no programa de YCE depende 
do Assessor de YCE local.

·	 Os preparativos de viagem de casa para o programa de YCE desejado e também de volta são de 
responsabilidade do seu clube e do Assessor de YCE local.

·	 Seu clube deve estar familiarizado com as culturas com as quais você vai trabalhar para melhor 
preparar o jovem para a experiência com o YCE.

Orientação para o Jovem do Intercâmbio
Forneça uma orientação divertida e incentivadora ao jovem! A orientação é uma forma do seu clube para 
ajudar a aliviar a saudade de casa e animar o jovem sobre a experiência que está por vir. Os tópicos da 
orientação podem incluir, mas não estão limitados a:

·	 Regras e regulamentos do programa de YCE
·	 Antes, durante e depois do intercâmbio

o Expectativas do jovem
o Como/o que levar
o Planos para atrasos em viagens ou itens perdidos
o Saudades de casa

·	 Documentos para viajar
o Passaportes
o Vistos
o Vacinas
o Regulamentações alfandegárias

·	 Preparação cultural
o Alimentação, religião e cultura do país anfitrião
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o Peça que o jovem traga um presente para o Clube Anfitrião e Família Anfitriã de valor 
apropriado

·	 Preparação da apresentação do país
o Enquanto o jovem estiver fora, espera-se que ele faça uma apresentação sobre seu país de 

origem. Muitos jovens levam pequenos itens para distribuir às pessoas do público como 
doces. 

o Essa apresentação deve ser preparada antes do jovem partir para o seu programa de YCE.
·	 Funções de todos os participantes do Programa de YCE (Família Anfitriã, Clube Anfitrião, Clube 

Patrocinador e Assessores de YCE, Leões Coordenadores)
o Comunicar-se com a sua Família Anfitriã, Clube Anfitrião e sua casa

·	 Encontrar-se com os Ex-Jovens do Intercâmbio

Comunicação 
Com o Jovem do Intercâmbio

·	 Facilitar o contato inicial entre o jovem e o Assessor de YCE do programa desejado.
·	 Cada jovem deve escrever uma carta pessoal de introdução para a Família Anfitriã, com fotos 

de família, contendo informações sobre: seus interesses, estudos e hobbies; familiares e sua 
comunidade; viagem anterior; e expectativas para o intercâmbio;

·	 Datas da visita, viagem e logística do programa devem ser acordadas com, pelo menos, seis semanas 
de antecedência entre o Clube Anfitrião e o Patrocinador.

·	 As mudanças nos planos devem ser discutidas e mutualmente acordadas, se possível.
o As mudanças de última hora que não podem ser evitadas devem ser comunicadas 

imediatamente às partes coordenadoras (jovem, Clube Anfitrião, Clube Patrocinador, 
Assessores de YCE e outros Leões coordenadores e Família Anfitriã). 

·	 Veja o Anexo C para a lista de verificação do Clube Patrocinador 

Com o Clube Anfitrião e o Assessor de YCE

·	 As comunicações iniciais entre o Clube Patrocinador e Clube Anfitrião interessados serão feitas 
através do assessor de YCE de distrito múltiplo ou distrito. 

o Se as informações de contato não estiverem disponíveis para o Assessor de YCE, esta 
comunicação será enviada ao respectivo Governador de Distrito. 

·	 Os preparativos de viagem não devem ser feitos até que haja comunicação direta e confirmação por 
um Assessor de YCE anfitrião ou Diretor do Acampamento.

o A Família Anfitriã deve ser assegurada pelo Clube Anfitrião antes dos preparativos de viagem 
ser feitos.

·	 O Assessor de YCE dará a aprovação final sobre a inscrição para o jovem que viajará para fora. 
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Durante o Programa de YCE
Partida do Jovem do Intercâmbio

·	 Dependendo dos preparativos entre o jovem e seus pais/responsáveis, o clube pode enviar um 
associado Leão para levá-lo ao aeroporto. 

o Estas responsabilidades incluem os preparativos para o retorno do jovem para casa, planos 
para a perda de bagagem ou voos atrasados.

o Seu clube é responsável pela ida e vinda do jovem ao seu país de origem.

Solicitações de prolongamento de viagem ou pessoal para o Jovem do Intercâmbio
·	 O prolongamento das viagens pessoais ou ausência do programa de YCE pelo jovem, mesmo que 

em visita a amigos próximos ou familiares não será permitido, a menos que se obtenha autorização 
por escrito, pelo menos com um mês de antecedência, de cada uma das seguintes pessoas: pais/
responsáveis do jovem, Clubes Patrocinadores, Assessor de YCE Patrocinador, Assessor de YCE 
anfitrião, diretor do acampamento, Clube Anfitrião e Família Anfitriã (caso se aplique).

·	 Solicitações pessoais: O jovem não pode pedir para ser matriculado em instituto de ensino, curso de 
especialização ou treinamento, ou para ser contratado para trabalhar. 

·	 Pedidos de hospedagem por longo tempo e pelo direito de operar veículos motorizados também 
devem ser negados.

Acidentes/doenças ou emergências
·	 No caso de doença ou acidente grave, todos os esforços deverão ser feitos a fim de contatar 

imediatamente os pais/responsáveis do jovem, fornecendo-lhes as informações completas, incluindo 
o diagnóstico do médico e o tratamento recomendado. 

o Todos os jovens participantes devem incluir em seu formulário: permissão por escrito 
fornecida por seus pais ou responsáveis, autorizando qualquer tratamento médico ou cirúrgico 
que se fizer necessário, caso os pais/responsáveis não possam ser contatados durante uma 
emergência. 

·	 Se houver uma emergência, o Assessor de YCE deve ser contatado imediatamente. 

Incompatibilidade com a Família Anfitriã ou necessidade de remoção do Jovem do 
Intercâmbio

·	 Incompatibilidade: Se o relacionamento entre a família anfitriã e o jovem visitante se tornar 
extremamente difícil, o assunto deverá ser tratado diplomaticamente pelo Clube Anfitrião e o Assessor 
de YCE anfitrião. Na maioria dos casos, isso significa que o Clube Anfitrião precisa remover o jovem 
da Família Anfitriã, e colocá-lo em uma nova Família Anfitriã. 

o No caso de situações extremas, poderá ser necessário providenciar o regresso do jovem à sua 
casa. Portanto, você será contatado pelo Assessor de YCE anfitrião, e os preparativos serão 
feitos para levar o jovem de volta para casa.
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Após o Programa de YCE
Pesquisa para o Jovem do Intercâmbio

·	 Agende um tempo para o jovem se deslocar até o seu clube para falar sobre a sua experiência no 
YCE.

·	 Avalie o jovem sobre a sua experiência no YCE do começo ao fim. 

Tornar-se um associado Leão ou Leo
·	 Certifique-se de instruir o jovem e sua família sobre como eles podem estar mais envolvidos com 

Lions Clubs International, tornando-se um associado Leão ou Leo.
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Obrigado!

Um grande “rugido de obrigado” dos Leões do YCE do mundo 
todo pela sua participação neste programa! Graças à sua 

colaboração, os Leões estão um passo adiante no sentido de 
“criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos 

da Terra”.



Anexo A: Modelo de comunicado à imprensa

(Nome do Lions clube) procura Jovem para o Programa de Acampamento e Intercâmbio 
Juvenil

(Nome do Lions clube) O Lions Clube está à procura de jovens intercambistas em (Nome da sua cidade) que 
tenham a mente e o coração abertos e que gostariam de participar do nosso Programa de Acampamento e 
Intercâmbio Juvenis (YCE) de Lions. O programa de YCE traz jovens adultos de várias partes do mundo para 
promover a missão de Lions Clubs International (LCI), “Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os 
povos da Terra” 

(Nome do Assessor de YCE) atualmente possui (Número de jovens entrantes) lugares para o intercâmbio 
ainda não preenchidos para esta temporada de YCE.  

Os Jovens do Intercâmbio não precisam ser associados Leões ou Leos. Os Jovens do Intercâmbio são 
responsáveis pela passagem aérea, seguro de viagem e dinheiro para gastos extras. 

Se você estiver interessado em se tornar um Jovem do Intercâmbio, entre em contato com: 

(Assessor de YCE de Distrito) pelo telefone (Número de telefone) ou pelo email (Email)
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Anexo B: Modelo de questões de avaliação para  
o jovem em potencial
Modelo de questões* de avaliação para o jovem em potencial

1.  O que você espera alcançar, participando do Programa de YCE?
2.  Como você descreveria a sua cultura e seu país?
3.  Como esta experiência multi-cultural vai lhe ajudar em seu desenvolvimento pessoal? 
 a. E no seu desenvolvimento profissional?
4.  Como vai financiar esta viagem?
5.  Quais são os seus hobbies?
6.  Você já esteve no exterior antes? Quando? Onde? Por quanto tempo? Por que?
7.  Quais idiomas você fala? Em que nível? 

*Observe que estes são apenas modelos de perguntas. Estas perguntas podem mudar para acomodar as neces-
sidades do seu Programa de YCE específico.



Anexo C: Lista de verificação do Clube Patrocinador
Eu recebi as seguintes informações:

�	 Nome do jovem do intercâmbio
�	 Endereço e número de contato do jovem do intercâmbio
�	 Documentos de viagem do jovem do intercâmbio:

�	 Número do passaporte
�	 Número do seguro de viagem
�	 Visto
�	 Outros documentos de viagem necessários

�	 Detalhes dos preparativos de viagem:
�	 Data de partida
�	 Número(s) do(s) voo(s)
�	 Horário de partida
�	 Informação do trem de partida
�	 Data do retorno
�	 Número(s) do(s) voo(s)
�	 Horário do retorno
�	 Informação do trem de retorno
�	 Horário de chegada 

�	 O Assessor de YCE de Distrito Múltiplo ou Distrito é informado do intercâmbio.
�	 O Jovem do Intercâmbio participou da sessão de orientação em _______.
�	 O Jovem do Intercâmbio recebeu o Manual do Jovem do Intercâmbio
�	 O Jovem do Intercâmbio é financiado por:

�	 Jovem do Intercâmbio
�	 A família do jovem
�	 Lions clube
�	 Outros: ___________

�	 Os pais/responsáveis assinaram o acordo de indenização e uma cópia foi enviada para o Clube 
Anfitrião

�	 O jovem possui seguro suficiente para o seu programa de YCE desejado.
�	 (Nome da companhia de seguro)
�	 (Número da apólice)
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Anexo D: Inscrição do participante jovem
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Font Bernard Condensed - Regular

Youth Camps
& Exchange

Este formulário pode ser preenchido pelos jovens que queiram se candidatar a participar de YCE. O Assessor de YCE se responsabiliza por manter os registos sobre os 
participantes de YCE e o consentimento dos pais de acordo com as normas e leis locais. Os formulários preenchidos devem ser mantidos arquivados com o Assessor de 

YCE; os formulários não devem ser enviados para a Sede Internacional.

 Queira anexar:  • Fotografia recente tipo passaporte do candidato ou foto da carteira de identidade emitida pelo governo
  • Fotografia da família do candidato  • Carta de apresentação do candidato à família anfitriã

 I. A SER PREENCHIDO PELO CANDIDATO 
A. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome   Data de nascimento Sexo  

Endereço   Cidade  Estado/Província  País  Código postal 

Telefone residencial   E-mail 
Como este intercâmbio será financiado? Seja específico. 

Você more em uma:        área rural           cidade pequena       cidade grande  Você já viajou para o exterior?        sim           não     

Você já participou de um YCE antes?        sim  não  Quando? 

Qual é o seu idioma materno?  Outros idiomas falados 

Em que escola você está?   Área de estudo 

Você é associado de algum Leo clube?        sim     não  Você fuma?        sim             não                                                                
Escreva se há alguma restrição para atividades ou alimentar que você tenha em decorrência de limitações físicas ou crenças pessoais:  

 
B. DESTINOS DE SUA PREFERÊNCIA 

1º  2º  3º 

      área rural         cidade          pequena       cidade grande       sem preferência      
                                                                 Datas de sua preferência para o intercâmbio: a partir de                   até                      
 
 C. ACORDO SOBRE OS TERMOS DO PROGRAMA           
Concordo com as normas do Programa de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis. Estou ciente de que são proibidas viagens pessoais ou afastamentos prolongados não autorizados durante o programa. A 
minha participação não é voltada ao turismo, estudos formais ou emprego. Não vou dirigir veículos motorizados durante a minha estadia no país anfitrião. Qualquer violação séria da minha parte às normas do 
programa pode, a critério do dirigente do Lions clube anfitrião, resultar no cancelamento imediato da minha visita às minhas custas. 
 
Entendo que como participante do programa de YCE, poderei ser fotografado ou filmado nas diversas reuniões, projetos e eventos. Entendo também que, os meus dados pessoais serão fornecidos ao Lions clube 
patrocinador, Lions clube anfitrião e Assessores de YCE para o propósito administrativo do programa. Venho por meio deste consentir que as informações que forneci neste formulário sejam compartilhadas para 
os propósitos declarados por meio deste. 

Assinatura  Data   

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO JOVEM PARTICIPANTE EM ACAMPAMENTOS E INTERCÂMBIO JUVENIS DO LIONS (YCE)

YCE1401        09/18 PO 1


