
Deltagarna accepterar allt ansvar för försenade, 
förkomna, feladresserade eller otydliga tävlingsbidrag. 
Bidrag som skickats med otillräckligt porto kommer att 
diskvalificeras. Lions Clubs International är inte ansvarig 
för bidrag som skadas, förstörs eller försvinner under 
bedömningsprocessen. Tävlingsbidrag kan inte bekräftas 
eller returneras. De blir Lions Clubs Internationals egendom. 
Uppsatser (hela eller delar av) kan inte publiceras utan 
skriftligt tillstånd från Lions Clubs International.

I samband med att ungdomar deltar i uppsatstävlingen 
godkänner de att Lions Clubs International kan använda 
deras namn och bild i marknadsföringssyfte. En 
internationell förstapristagare kan inte tilldelas några priser 
i framtida uppsatstävlingar som sponsras av Lions Clubs 
International. Genom att delta i tävlingen samtycker alla 
deltagare till att följa tävlingens regler samt beslut fattade av 
juryn och av Lions Clubs International.

Lions Clubs International kan när som helst ställa in tävlingen 
utan förvarning. Tävlingen är inte tillåten i områden där den 
är förbjuden, beskattad eller begränsad enligt lag.

Postadress: 
Uppsatstävling, Brand & Creative  
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842, USA  
E-post: peaceposter@lionsclubs.org 
(Orden ”Lions uppsatstävling” måste finnas med  
på ämnesraden i mejlet).

Din klubb kan sponsra elever med nedsatts syn i Lions internationella uppsatstävling!

Tävlingen är öppen för elever som enligt det lokala landets riktlinjer anses ha nedsatt syn och är 
11, 12 eller 13 år den 15 november 2022. Kvalificerade födelsedatum är den 16 november 2008 
till och med den 15 november 2011. En förstapristagare vinner en utmärkelse och 5 000 dollar.

Tävlingens tema är "Led med hjärtat.”

•  Endast lionklubbar kan sponsra tävlingen. Tävlingen kan sponsras i lokala skolor, organiserade 
ungdomsgrupper eller bland individuella elever.

•  Uppsatsen får vara högst 500 ord, måste vara skriven på engelska och måste vara skriven på 
dator/skrivmaskin med svart bläck och med dubbelt radavstånd.

 •  Alla uppsatser måste skickas in med ett ifyllt tävlingsformulär. Uppsatser utan ett komplett 
tävlingsformulär kommer att diskvalificeras.

•  Endast ett tävlingsbidrag per elev per år och varje bidrag måste vara utfört av endast en elev.  

•  Tävlande uppsatser får inte ha publicerats tidigare.  

•  Uppsatser som är plagierade kommer att diskvalificeras och eleven får i framtiden inte delta i 
någon av Lions tävlingar.

SISTA DATUM
15 november 2022 – Sista datum (poststämpelns datum) för en klubb att skicka en vinnande 
uppsats till distriktsguvernören. Observera: Deltagande klubb bör i förväg informera 
distriktsguvernören om att ett tävlingsbidrag kommer att skickas.  

1 december 2022 – Sista datum (poststämpelns datum) för en klubb som inte tillhör ett distrikt att 
skicka in ett vinnande bidrag direkt till Brand & Creative vid Lions huvudkontor.

1 december 2022 – Sista datum (poststämpelns datum) att skicka in en vinnande uppsats till 
multipeldistriktets guvernörsrådsordförande. Ett distrikt som inte tillhör ett multipeldistrikt måste 
skicka sitt bidrag direkt till Brand & Creative vid det internationella huvudkontoret (bidraget måste 
vara poststämplat senast den 1 december).

15 december 2022 – Sista datum (poststämpelns datum) för ett multipeldistrikt att skicka ett 
vinnande bidrag till Brand & Creative vid det internationella huvudkontoret.

1 februari 2023 – Klubbpresidenter till internationella vinnare blir underrättade senast detta 
datum.

Led med hjärtat

REGLER FÖR LIONS 
INTERNATIONELLA UPPSATSTÄVLING 

2022-2023



Vänligen maskinskriv eller texta tydligt. All information och namnteckningar krävs.

1. INFORMATION OM ELEVEN 

Vinnarens namn  __________________________________________________________________________________________________

Uppsatsens titel___________________________________________________________________________________________________

Ålder  ___________Födelsedatum  ____________________________ 
 Dag/Månad/År

Skola __________________________________________________________________________________  Årskurs _________________   

Telefonnummer* __________________________________________________________________________________________________

E-post  _________________________________________________________________________________________________________

Deltagarens bostadsadress (Ej postbox) ________________________________________________________________________________

Postnummer och ort  ________________________________________________________ Land __________________________________

Underskrift av förälder eller målsman  _________________________________________________________________________________

2. INFORMATION OM LIONKLUBBEN

Klubbens namn  __________________________________________________________________________________________________

Klubbnummer  ____________________________________________Distriktsnummer ___________________________________________ 

Presidentens namn  ________________________________________________________________________________________________

Telefonnummer*  __________________________________________Telefonnummer arbete* ____________________________________ 

E-post  _________________________________________________________________________________________________________

Bostadsadress (Ej postbox) __________________________________________________________________________________________ 

Postnummer och ort  ________________________________________________________Land ___________________________________

Klubbpresidentens namnteckning  ____________________________________________________________________________________

3. INFORMATION OM DISTRIKTET

Distriktsguvernör __________________________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer*  __________________________________________Telefonnummer arbete* ____________________________________

E-post __________________________________________________________________________________________________________

Distriktsguvernörens namnteckning ___________________________________________________________________________________ 

4. INFORMATION OM MULTIPELDISTRIKTET

Guvernörsrådsordförande  __________________________________________________________________________________________

Telefonnummer*  __________________________________________Telefonnummer arbete* ____________________________________ 

E-post  _________________________________________________________________________________________________________

Guvernörsrådsordförandens namnteckning  ____________________________________________________________________________ 

*Ange både landsnummer och riktnummer

UPPSATSTÄVLINGENS TÄVLINGSFORMULÄR
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