Formulário de Compromisso de Clube Modelo
Nosso clube tem orgulho em apoiar a missão da Fundação de Lions Clubs International e as metas
da Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. Assumimos o firme compromisso de participar
entusiasticamente como um Clube Modelo. Desta maneira, concordamos que vamos:
o Liderar o caminho e inspirar outros clubes a fazer o mesmo.
o Angariar fundos por meio de várias estratégias, incluindo, mas não limitado a:
o solicitar aos associados individualmente, que façam uma doação ou promessa de doação.
o dedicar um evento de angariação de fundos à campanha
o fazer uma doação da tesouraria do clube.
o solicitar uma doação dos membros da comunidade.
o Realizar campanhas de arrecadação de fundos do Clube Modelo e tentar angariar uma média por associado de
no mínimo US$500 em doações e promessas de doação até 30 de junho de 2025. A quantia total das promessas de
doações individuais documentadas conta para o alcance de uma média por associado do clube, independentemente do período
de pagamento.

o Promover as causas da Campanha 100 e nos dedicarmos à LCIF como parte dos serviços que prestamos
como Leões.
Nome do Clube_____________________________________________________ Número do Clube____________________________________
Distrito_____________________________________________________________ Distrito Múltiplo______________________________________

Forneça as
seguintes
informações:

Número total atual
de associados do clube

X

Meta média por
associado (US$)

=

Meta total do clube (US$)

Preencha todos os campos acima e abaixo e retorne o formulário usando um dos métodos:
• E-mail: Escaneie o formulário preenchido, enviando-o para campaign100@lionsclubs.org
• Correio: Lions Clubs International Foundation, Attn: Development, 300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523 USA
Certificamos o compromisso do nosso clube em liderar o caminho rumo a uma nova era de serviços como Clube Modelo. Nossos
associados votaram e pretendemos apoiar LCIF com uma meta média de angariação por associado de pelo menos US$500.

______________________________________________________________
Nome do Presidente do Clube (letra de forma legível)

____________________________________________________________________
Nome do Coordenador de LCIF de Clube, ou outro dirigente (letra de forma legível)

______________________________________________________________
Assinatura do Presidente do Clube

____________________________________________________________________
Assinatura do Coordenador de LCIF de Clube, ou outro dirigente

______________________________________________________________
Mês/Dia/Ano

____________________________________________________________________
Mês/Dia/Ano

Visite lcif.org/donate para obter informações sobre como doar eletronicamente, por meio de transferência
bancária e por outros métodos. As doações também podem ser enviadas para: Lions Clubs International
Foundation, Department 4547, Carol Stream, IL 60122-4547 EUA

lionsclubs.org/campaign100
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