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INSCRIÇÃO PARA O PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DE CLUBE 2010-2011 
Para se qualificar o clube deve fomentar as metas da associação, concordar com o estatuto e regulamentos e normas 

da associação, bem como atender aos requisitos citados abaixo durante o ano Leonístico. 

 

                                

 Número do clube   Nome do clube             Data 

  

 

                    

  Nome do Presidente do clube de 2010-2011          Número de sócio                          Divisão 

 

� ESTAR EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES JUNTO À ASSOCIAÇÃO – Quotas internacionais per capita e jóias de admissão 

de novos sócios estão quitadas e não há saldo pendente de US$ 50,00 ou mais atrasado por (90) dias ou mais.  

   

� SERVIÇO – O clube tem que conduzir pelo menos três projetos de serviço. Por favor, descreva resumidamente as 

atividades de serviço que foram conduzidas:  

 

Data: __________________Atividade: _______________________________________________  

Data: __________________Atividade: _______________________________________________  

Data: __________________Atividade: _______________________________________________   

� CONTRIBUIÇÕES – O clube deve contribuir o mínimo de US$ 10,00 por cada sócio seu à LCIF ou conceder um 

Companheiro de Melvin Jones ou um Companheiro de Melvin Jones Progressivo a um sócio.  

 

� AFILIAÇÃO – O clube deve apresentar um crescimento líquido do quadro social (incluindo sócios de núcleos, quando 

aplicável) ou patrocinar um novo clube.  Os novos sócios devem ter participado de uma orientação e devidamente 

tomado posse no Lions clube.   

 
� Aumento líquido de sócios:  _______________________   

 

� Nome do clube patrocinador: ______________________________________ 

 
� COMUNICAÇÃO – O clube deve ter divulgado as suas atividades de serviço ao público através da mídia local e 

comunicado eficazmente estas atividades aos seus sócios. 

 
Por favor, descreva resumidamente como as atividades de serviço do clube foram divulgadas através de artigos de 

jornal, anúncios de utilidade pública ou outras formas de mídia local.  

 

___________________________________________________________________   

 

� DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA – Todos os cargos de dirigentes devem ter sido preenchidos de acordo com o 

estatuto e regulamentos por Leões qualificados, a maioria dos dirigentes do clube deve ter participado de um 

programa de treinamento em liderança em nível de divisão, distrito, distrito múltiplo ou internacional e o clube deve 

ter sido representado nas reuniões de divisão.  

 

� DESENVOLVIMENTO DE CLUBE – O clube deve ter promovido reuniões regulares e significativas e enviado o Informe 

Mensal de Movimento de Sócios, o Relatório de Atividades de Serviço e o Informe de Dirigente de Clube (PU-101) em 

tempo hábil.  

 

                

            Data   Assinatura do Governador de Distrito de 2010-2011*             Distrito 
* Em áreas sem distrito, o Leão Coordenador ou os presidentes de divisão ou região provisórias devem assinar o formulário preenchido.  

O formulário (disponível no web site de LCI) preenchido deve ser enviado pelo correio ao Departamento Ibero-Americano na Sede 

Internacional, ou por fax (630) 706-9204. O formulário deve ser recebido na sede até o dia 30 de setembro de 2011. Os pedidos de 

revisão da qualificação do clube somente serão aceitos se forem recebidos na sede internacional em até 12 meses do final do ano 

Leonístico, com a condição de que o formulário original de inscrição já esteja arquivado na sede internacional. O prêmio será enviado 

para o governador de distrito 2011-2012, que fará a sua entrega. Nas áreas sem distrito, o prêmio será enviado diretamente aos Leões 

Coordenadores ou ao presidente de clube 2010-2011.  


