2021-2022

INSCRIÇÃO PARA O PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DE CLUBE
Nome do clube:

Número do clube:

Data:

Distrito:

Nome do Presidente do Clube de 2021-2022:
Número de associado:

Email:

1. QUADRO ASSOCIATIVO
Alcançou um aumento líquido de:

ou

Fundou um novo Lions clube, Leo clube ou Núcleo

Nome do clube ou núcleo:
2. SERVIÇO
Contribuiu com a LCIF
Começou um novo projeto de serviço. Considere uma das nossas Causas Globais!
Liste três projetos/eventos reportados pelo clube:
1. _
2. _
3. _
3. EXCELÊNCIA DA LIDERANÇA E DA ORGANIZAÇÃO
O clube está em dia com suas obrigações: Não está em Status Quo ou Suspensão Financeira. Quotas distritais quitadas e nenhum saldo devedor a
LCI maior que US$ 50 pendente por noventa (90) dias ou mais.
Reportou Dirigentes de Clube a LCI
Os principais dirigentes participam em uma ou mais dos seguintes eventos de treinamento de liderança. Selecione todas as opções que se aplicam:
Distrito
Distrito Múltiplo
International
Webinars
Centro Leonístico de Aprendizagem
Oportunidades de melhoria podem ser identificadas com ferramentas como o Iniciativa para a Qualidade do Clube, O seu clube, a sua maneira!, e
Criar uma Visão para o seu Clube
As melhorias incluem:

4. MARKETING E COMUNICAÇÕES
O clube publicou suas atividades de serviço na mídia local ou mídias sociais. Selecione todas as opções que se aplicam:
Facebook
Instagram
Twitter
Outdoors
Grupos de apresentação
Jornal local
Rádio
Website do clube
Publicou ou distribuiu folhetos
Outro

*Assinatura do Governador de Distrito de 2021-2022:
Número de associado:

Distrito:
Data:

Prazo de entrega: 31 de agosto de 2022
Enviar para: clubexcellenceaward@lionsclubs.org ou por fax para (630) 468-6828
Prêmios enviados por correio para: Governadores de Distrito de 2022-2023
*Se o formulário for enviado pelo email registrado do governador de distrito, isso se qualifica como assinatura dos formulários enviados eletronicamente.
A solicitação de revisão de elegibilidade ao prêmio por um clube desclassificado somente será estudada se for recebida na Sede Internacional dentro de 12
meses da conclusão do ano Leonístico, desde que o formulário de inscrição original já esteja registrado junto a LCI.
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