__________________
Data

INSCRIÇAO AO PREMIO DE EXCELENCIA DE CLUBE DE 2020-2021
O clube deve ser fundado antes de 1º de janeiro do ano Leonístico para se qualificar.

_____________

___________________________________________

Nº do Clube

Nome do Clube

_____________

Nome do Presidente de Clube de 2020-2021

E-mail

QUADRO ASSOCIATIVO


2.

Distrito

_________________________________ ___________________________

Nº de Associado
1.

_____________

Alcançou um crescimento líquido de:_______

ou

fundou novo Lions clube, Leo Clube ou Núcleo:
Nome do clube ou núcleo: ______________________

SERVIÇO
 Contribuiu para LCIF
 Começou um novo projeto de serviço. Pense em usar uma das nossas Causas Globais!
 Liste três projetos/eventos realizados pelo clube:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

3.

EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL


O clube está em dia com suas obrigações: não está em Status quo ou em Suspensão financeira. As quotas distritais
estão quitadas e não há saldo pendente com LCI de US$ 50 ou mais, atrasado por 90 dias ou mais.

 Os principais dirigentes participam em uma ou mais dos seguintes eventos de treinamento de liderança.
Selecione todas as opções que se apliquem:





Distrito

Internacional

Centro Leonístico de Aprendizagem

Distrito múltiplo
Webinars

Melhorias nas operações do clube. Use a Iniciativa para a Qualidade do Clube para identificar oportunidades para
melhorar seu clube.
As melhorias incluem: ____________________________________________________________________

4.

COMUNICAÇÕES DE MARKETING
O clube publicou suas atividades de serviço nas mídias locais ou mídias sociais. Selecione todas as opções que se apliquem:







_____________
Distrito

Facebook
 Jornal local
Instagram
 Rádio
Twitter
 Site do clube
Outdoors
 Cartazes ou folhetos distribuídos
Apresentações para grupos
Outras __________________________

___________________________________
Assinatura do Governador de Distrito de 2020-2021*

________________
Nº de Associado

__________
Data

Prazo de entrega: 31 de agosto de 2021
Enviar para: clubexcellenceaward@lionsclubs.org or fax para (630) 468-6828
Premios enviados para: Governadores de Distrito de 2021-2022

*Se o formulário for enviado por e-mail registrado do governador de distrito, isso se qualifica como assinatura de solicitação submetida
eletronicamente.
A solicitação de revisão de elegibilidade ao prêmio por um clube desclassificado somente será estudada se for recebida na Sede Internacional em até
de 12 meses da conclusão do ano Leonístico, desde que o formulário de inscrição original já esteja registrado em LCI.
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