Participe de 100% AWARE

Programa de parceria para doação ao Project AWARE
Exclusivo para membros da PADI
Profissionais PADI em todo o mundo estão colocando a proteção dos oceanos no centro dos negócios. Quer seja um centro de
mergulho, um resort ou um instrutor individual, convidamos você a juntar-se a eles. Quando assume o compromisso de tornar-se
100% AWARE, todos os seus alunos* registrados pelo PADI PIC Online recebem o cartão de certificação Project AWARE. *exceto

EFR, Seal Team e Tec Rec

Sua doação por meio de 100% AWARE protege as espécies mais vulneráveis de tubarões e arraias-manta do planeta e ajuda a
enfrentar as questões de detritos marinhos mundialmente.
Para o seu negócio, 100% AWARE significa:
• Simplificar o processo PIC Online, proporcionando de forma bem fácil o cartão de certificação Project AWARE a todos os
seus alunos.
• Apoiar a proteção dos oceanos a cada certificação, sem complicações.
• Ganhar clientes fiéis, que reconhecem e valorizam seu compromisso com a preservação.
• Aliar-se ao Project AWARE para proteger o mundo subaquático que viabiliza o seu negócio.
Como funciona?
• Como instrutor ou centro de mergulho, comprometa-se a fazer uma doação em nome de cada aluno que você certificar.
• O pagamento pode ser feito de duas formas: US$ 10/AU$ 10/€ 10/£ 10 por aluno (a fatura será emitida mensalmente) ou
uma doação fixa mensal de US$ 250/AU$ 250/€ 250/£ 250, dependendo da localização do seu escritório AWARE, via
nossa doação online: www.projectaware.org/100percent.
• O cartão de certificação Project AWARE será emitido automaticamente pelo processo PIC Online.
Quais são os benefícios? Você pode utilizar as fantásticas ferramentas de marketing AWARE para divulgar seu compromisso:
• Pôsteres, folhetos, decalque, certificado, banners para web e ferramentas de mídias sociais para divulgar seu apoio.
• Presença como Parceiro 100% AWARE e participação no mapa global www.projectaware.org.
• Amplo alcance; Project AWARE atinge cerca de 1.5 milhão de pessoas a nível mundial.
• Distintivo online My Ocean e uma menção no Facebook. Project AWARE tem mais de 120.000 seguidores e continua
crescendo.
• Sua parceria contribui com 10 pontos para a distinção PADI Green Star e dispensa a taxa normal.
O que meu apoio proporcionará?
Seu apoio é fundamental na nossa luta para salvar o planeta oceano e ajudará a:
• Coletar dados e remover detritos devastadores no mundo todo. Ao mesmo tempo, tratará da prevenção e de esforços
políticos para buscar soluções de longo prazo.
• Assegurar a proteção para as espécies mais ameaçadas de tubarões mundialmente.
• Fortalecer as proibições de extração das barbatanas de tubarões e acabar com as brechas nas leis.
• Envolver mergulhadores em ações educacionais e conservacionistas em todo o planeta.
Como fazer minha inscrição e tornar-me Parceiro 100% AWARE?
• Leia e assine o acordo. Envie por fax, email ou correio ao escritório Project AWARE da sua localidade.

ACORDO – 100% AWARE

Assine e envie por fax ou email ao escritório AWARE da sua localidade.
 Sim, concordo em participar do programa 100% AWARE.
Selecione Opção Um ou Opção Dois:
 OPÇÃO UM: Doarei US $250/AU$ 250/€ 250/£ 250 mensalmente (dependendo da localização do seu escritório
AWARE) para proteger nosso planeta oceano. Todos os alunos certificados receberão uma versão Project AWARE do
cartão de certificação PADI.
 OPÇÃO DOIS: Serei notificado pelo Project AWARE mensalmente sobre o valor a pagar, baseado em
US$ 10/AU$ 10/€ 10/£ 10 por cada aluno certificado no mês anterior nos cursos qualificados de mergulho. Devo
fazer o pagamento em até duas semanas após ser notificado do valor da doação.
Entendo que é necessário fazer uma doação para ser reconhecido como parte deste programa. Entendo que, caso eu
não faça a doação acordada em até 14 dias após a data de vencimento, serei excluído automaticamente do
programa.
Este acordo é para o seu centro de mergulho ou para os cartões de certificação que você processa como instrutor
individual?
 Centro de mergulho
 Instrutor individual
INFORMAÇÕES DE CONTATO:
Nome do contato:

___________________________________________________

Assinatura do contato:

___________________________________________________

Número da loja: S#
___________________________________________________
(apenas para acordos de centros de mergulho)
Nome do centro de mergulho:
______________________________________________
(apenas para acordos de centros de mergulho)
Instrutor PADI #:
____________________________________________________
(apenas para acordos de instrutores individuais)
Telefone para contato:

____________________________________________________

Email para contato:

____________________________________________________

