
Osallistujat ovat itse vastuussa myöhästyneistä, 
kadonneista, väärään osoitteeseen joutuneista tai 
epäselvällä osoitteella lähetetyistä kilpailutöistä. 
Riittämättömällä postimaksulla varustetut kilpailutyöt 
hylätään. Lions Clubs International ei ole vastuussa 
arvosteluprosessin aikana vahingoittuneista, 
tuhoutuneista tai hukkaan joutuneista töistä. Töiden 
perilletuloa ei voida vahvistaa eikä töitä voida 
palauttaa. Niistä tulee Lions Clubs Internationalin 
omaisuutta kun ne on lähetetty päämajaan. Esseitä 
(kokonaan tai osia niistä) ei saa julkaista ilman Lions 
Clubs Internationalilta saatua kirjallista lupaa.

Harkitessaan tilaisuutta osallistua 
esseekirjoituskilpailuun, osanottajat suostuvat siihen, 
että Lions Clubs International saa käyttää heidän 
nimiään ja valokuviaan mainos- ja PR-tarkoituksiin. 
Kansainvälisen pääpalkinnon voittaja ei voi saada 
palkintoja tulevissa Lions Clubs Internationalin 
järjestämissä esseekirjoituskilpailuissa. Osallistumalla 
osanottajat suostuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja 
tuomareiden ja Lions Clubs Internationalin päätöksiä.

Lions Clubs International voi peruuttaa kilpailun milloin 
tahansa ilman ennakkovaroitusta. Kilpailu mitätöidään, 
jos laki estää, verottaa tai rajoittaa sitä.

Postitusosoite: 
Essay Contest, Brand & Creative  
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842, USA  
Sähköposti: peaceposter@lionsclubs.org 
(Sanat ”Lions Essay Contest” on kirjoitettava 
sähköpostin aiheriville.)

Klubinne voi sponsoroida näkövammaisia oppilaita Lions Clubs Internationalin kansainvälisessä 
esseekirjoituskilpailussa!

Kilpailu on avoin oppilaille, joiden katsotaan olevan näkövammaisia oppilaan kotimaassa 
käytettyjen kriteerien mukaisesti ja jotka ovat iältään 11-, 12- tai 13-vuotiaita marraskuun 15. päivänä 
2022. Sallittu syntymäaika on 16. marraskuuta 2008 - 15. marraskuuta 2011 välisenä aikana. Yksi 
pääpalkinnon voittaja saa palkinnon ja 5 000 dollaria.

Kilpailun teema on “Johda sydämellä.”

•  Ainoastaan lionsklubit voivat sponsoroida tätä kilpailua. Kilpailu voidaan järjestää esimerkiksi 
paikallisessa koulussa tai nuorisoseurassa tai klubi voi halutessaan sponsoroida yksittäisen 
kilpailijan.

•  Esseiden tulee olla korkeintaan 500 sanan pituisia, koneella kirjoitettuja, kaksoisrivivälillä ja 
englanninkielellä.

 •  Jokaisen esseen mukana tulee lähettää täytetty kilpailulomake. Ilman täytettyä kilpailulomaketta 
lähetetyt esseet hylätään automaattisesti.

•  Vain yksi kilpailutyö oppilasta kohden vuodessa sallitaan ja kunkin työn tulee olla vain yhden 
oppilaan.  

•  Esseet eivät saa olla aikaisemmin julkaistuja.  

•  Plagioidut työt hylätään. Plagiointiin syyllistynyt oppilas ei voi osallistua mihinkään lionien 
kilpailuihin tulevaisuudessa.

ERÄPÄIVÄT
15. marraskuuta 2022 – Viimeinen postituspäivä, jolloin klubi voi lähettää yhden voittajaksi valitun 
esseen piirikuvernöörille. Huomaa: Klubin tulisi ilmoittaa piirikuvernöörille etukäteen kilpailuun 
osallistumisesta.  

1. joulukuuta 2022 – Viimeinen postituspäivä, jolloin piiriin kuulumaton klubi voi lähettää voittajaksi 
valitun esseen kansainvälisen päämajan Brand & Marketing Strategy -osastolle.

1. joulukuuta 2022 – Viimeinen postituspäivä, jolloin piiri voi lähettää voittajaksi valitun esseen 
moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle. Moninkertaispiiriin kuulumattoman piirin 
tulee lähettää kilpailutyöt suoraan Lions Clubs Internationalin päämajan Brand & Creative -osastolle 
(postileiman päiväys viimeistään 1.12.).

15. joulukuuta 2022 – Viimeinen postituspäivä, jolloin moninkertaispiiri voi lähettää yhden 
voittajaksi valitun esseen kansainvälisen päämajan Brand & Creative -osastolle.

1. helmikuuta 2023 – Kansainvälisten voittajien klubipresidenteille ilmoitetaan voitosta viimeistään 
tänään.

Johda sydämellä

2022-2023

LIONIEN KANSAINVÄLISEN 
ESSEEKILPAILUN SÄÄNNÖT 



Ole hyvä ja tekstaa tai kirjoita koneella. Kaikki tiedot ja allekirjoitukset ovat pakollisia tietoja.

1. OPISKELIJAN TIEDOT 

Voittajan nimi  ____________________________________________________________________________________________________

Esseen otsikko____________________________________________________________________________________________________

Ikä _____________ Syntymäaika _____________________________   
 Päivä/kuukausi/vuosi

Koulu ___________________________________________________________________________________ Luokka _________________   

Puhelin* ________________________________________________________________________________________________________

Sähköposti ______________________________________________________________________________________________________

Opiskelijan kotiosoite (ei postilokero) __________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka __________________________________________________Maa ___________________________________

Vanhemman tai laillisen holhoojan allekirjoitus  _________________________________________________________________________

2. LIONSKLUBIN TIEDOT

Klubin nimi  ______________________________________________________________________________________________________

Klubin numero ____________________________________________  Piirin numero ____________________________________________ 

Presidentin nimi  __________________________________________________________________________________________________

Puhelin* _________________________________________________  Puh.nro töihin* __________________________________________ 

Sähköposti ______________________________________________________________________________________________________

Kotiosoite (ei postilokero) ___________________________________________________________________________________________ 

Postinumero ja -toimipaikka __________________________________________________Maa ___________________________________

Klubipresidentin allekirjoitus  ________________________________________________________________________________________

3. PIIRIN TIEDOT

Piirikuvernööri ____________________________________________________________________________________________________ 

Puhelin* _________________________________________________  Puh.nro töihin* __________________________________________

Sähköposti ______________________________________________________________________________________________________

Piirikuvernöörin allekirjoitus _________________________________________________________________________________________ 

4. MONINKERTAISPIIRIN TIEDOT

Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtaja  ____________________________________________________________________

Puhelin* _________________________________________________  Puh.nro töihin* __________________________________________ 

Sähköposti ______________________________________________________________________________________________________

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan allekirjoitus  _______________________________________________________________________ 

*Kirjoita myös suuntanumero USA:ssa ja suuntanumero ja maakoodi USA:n ulkopuolella.

ESSEEKIRJOITUSKILPAILUN OSALLISTUMISLOMAKE
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