
 

 

 
 
 
 
 

REGRAS E REGULAMENTOS DO DESFILE 
DESFILE DA 105ª CONVENÇÃO ANUAL DE LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL EM BOSTON, MASSACHUSETTS, EUA 

08 DE JULHO DE 2023 - INÍCIO ÀS 09:00 
Brian E. Sheehan, Presidente Internacional 

J. Frank Moore, III, Ex-Presidente Internacional, Presidente do Comitê de Convenções 
Escritório do desfile: Centro de Convenções e Exposições de Boston 

Horário de funcionamento: quinta-feira, 06 de julho, das 10:00 às 17:00, sexta-feira, 07 de julho, das 10:00 às 17:00 

PARTICIPAÇÃO NO DESFILE 
• Uma inscrição para o desfile deve ser encaminhada até 19 de maio de 2023. O não envio do formulário de inscrição pode 

desqualificar a unidade para participar no desfile. 
• Todos os participantes do desfile deverão estar inscritos na convenção e usar seus crachás oficiais da convenção e fita do 

desfile. 
• Todas as delegações devem se inscrever no Centro de Convenções e Exposições de Boston antes das 17:00 de sexta-

feira, 07 de julho de 2023. 
• A participação no desfile está limitada aos distritos múltiplos, subdistritos ou distritos únicos Leonísticos. 

REGRAS E REGULAMENTOS DO DESFILE 
• A concorrência aos prêmios está aberta somente a unidades amadoras. As inscrições devem ser recebidas até 19 de maio 

de 2023, para entrarem na categoria de unidade competitiva. 
• Os distritos podem participar com uma unidade musical, carro alegórico ou unidade de demonstração de precisão 

correspondente ao número total de subdistritos dentro de um distrito múltiplo. 
• Os carros alegóricos devem estar em conformidade com os regulamentos listados no documento de Procedimentos de 

Concurso do Desfile.  
• Os veículos não são permitidos, a menos que aprovados com antecedência por Lions Clubs International (LCI) até 19 de 

maio de 2023. As aprovações estão sujeitas às diretrizes regulatórias das autoridades locais e do proprietário do local. 
• Prova do seguro contra terceiros será exigida para todos os veículos motorizados e deve ser fornecida, com antecedência, 

até 19 de maio de 2023. 
• Todos os motoristas de veículo devem possuir carteira de motorista válida e registros do veículo. 
• É estritamente proibido jogar ou distribuir artigos de qualquer tipo dos carros alegóricos ou unidade do desfile. Os 

encarregados pelo desfile estão autorizados a retirar o carro alegórico ou unidade participante da área de concentração ou 
durante o desfile. 

• Todas as unidades de animais devem ser inscritas pelo formulário de inscrição para o desfile e submetidas à aprovação 
das autoridades locais de acordo com as regulamentações locais. As delegações devem providenciar serviço de limpeza 
na área de concentração onde haja cavalos e cães, em todo o percurso do desfile e na área de dispersão e precisam 
garantir este serviço por escrito no formulário de inscrição para o desfile. Não são permitidos animais considerados 
perigosos para o público enjaulados ou em coleiras. 

• Todos os sistemas aéreos não tripulados, UAVs, drones ou outros aparelhos voadores são estritamente proibidos durante 
o desfile de Lions Clubs International. 

• Uma vez que o desfile tenha começado, atrasar ou parar o movimento de avanço é estritamente proibido. O não 
cumprimento a esta norma ocasionará em perda de 30 pontos no concurso. 

• Deverá ser mantida a distância de 7.6 metros, (25 pés) entre as delegações durante todo o trajeto do desfile. O desfile deve 
seguir sempre adiante, mantendo intervalos específicos. Evoluções ou manobras serão permitidas somente quando o 
desfile parar oficialmente. As unidades que mantiverem uma distância superior a 7.6 metros (25 pés) em relação à unidade 
precedente atrasarão o desfile e podem ser desclassificadas ou retiradas do desfile. 

• A distribuição de panfletos de campanha durante o desfile é estritamente proibida. 
• Qualquer unidade ou pessoas que se conduzirem de maneira a causar embaraço à Associação Internacional de Lions 

Clubes serão imediatamente removidas do desfile. 
• Um representante autorizado pela delegação fica responsável por manter a ordem e cumprir as ordens dadas pelos 

encarregados do desfile ou pela polícia local relativas à sua delegação.  
• O representante autorizado da delegação garantirá que todo o lixo seja devidamente descartado em recipientes quando 

estiverem nas áreas de montagem e de dispersão. 
• A desobediência aos oficiais do desfile ou da polícia pode levar à desqualificação de uma unidade e remoção do desfile. 
• O Comitê Anfitrião dos Leões de Boston vai fornecer água para todos os participantes do desfile. Recipientes de vidro são 

estritamente proibidos pela cidade para este evento e não podem ser levados para o local do desfile. 


	REGRAS E REGULAMENTOS DO DESFILE
	08 DE JULHO DE 2023 - INÍCIO ÀS 09:00
	PARTICIPAÇÃO NO DESFILE
	REGRAS E REGULAMENTOS DO DESFILE


