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REGRAS E CONDIÇOES DO INTERCÂMBIO 

Você deve obedecer às leis de seu país anfitrião. Se for considerado culpado por transgredir qualquer lei 

você não terá qualquer assistência de seus patrocinadores ou de sua pátria. Você deverá voltar ao Brasil 

imediatamente, arcando com todos os custos, tão logo liberado pelas autoridades; 

Você está sob a autoridade do distrito anfitrião durante seu intercâmbio. Portanto deve seguiras regras e 

condições de intercâmbio determinadas pelo mesmo. Seus pais naturais ou responsáveis legais NÃO 

PODEM autorizar qualquer atividade extra, diretamente! Qualquer parente que resida no país em que você 

está sendo anfitrionado não tem qualquer autoridade sobre você durante o seu intercâmbio. 

 
Você está proibido de portar ou usar quaisquer drogas ilegais. Medicamentos com prescrição médica 

comprobatória são permitidos; 

Você deve viajar coberto por seguro de viagens que lhe proporcione assistência médica, odontológica, 

assistência em casos de acidentes, doenças, morte (incluindo traslado a seu pais de origem), invalidez, 

desmembramento, evacuação de feridos, despesas com visitas de emergência, serviços de assistência 

emergencial- 24 horas, serviços legais. Os valores da cobertura devem atender às exigências dos 

distritos/clubes anfitriões e o período deve ser ter início por ocasião da partida até o retorno a seu país de 

origem. 

Você deve comprar o bilhete de viagem de retorno antes da saída do país de origem; 

 
Você deve comparecer a todas as orientações e treinamentos oferecidos pelo seu Distrito e Clube 

patrocinador e anfitriã. 

Você dever contar com montante financeiro suficiente para assegurar o seu bem-estar durante seu 

intercâmbio. Seu distrito anfitrião pode exigir uma determinada quantia financeira como fundo de 

reserva ou fundo de emergência. O valor é estipulado antes de sua partida e, após chegar em seu local de 

intercâmbio, deve ser entregue ao seu conselheiro. Tal valor, se solicitado, será devolvido no final do 

intercâmbio caso não tenha sido utilizado. 

Você deve seguir as regras de viagem de seu distrito anfitrião. O clube anfitrião, distrito anfitrião e os 

responsáveis legais devem autorizar POR ESCRITO qualquer outra viagem eximindo o Rotary de 

qualquer responsabilidade e obrigações financeiras que possam decorrem durante a mesma. 

 
Todas despesas decorrentes de um retorno precoce ao lar ou outros custos não previstos (viagens, 

cursos de línguas etc) são de responsabilidade do estudante e de seus pais naturais ou representantes 

legais; 

Você deve comunicar-se com sua família anfitriã principal antes de sua partida. Verifique os contatos 

existentes no seu Guarantee Form; 

Comunicar imediatamente seu conselheiro ou outro adulto confiável se você vivenciar qualquer forma de 

assédio ou abuso. 
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