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O patrocínio de associados é uma realização digna de ser celebrada! É por 
isso que Lions Clubs International reconhece os Leões  que patrocinam 
novos associados.
 
•  Cada um dos 17 prêmios-chave por aumento de associados foi criado 

para refletir o número de novos associados patrocinados por um Leão. 

•  O reconhecimento começa assim que o Leão patrocine dois associados. 

•  Os prêmios são automaticamente outorgados após os novos associados 
tenham completado um ano e um dia de afiliação.

Compartilhe a tradição e incentive os associados do seu distrito a convidar 
amigos, familiares e colegas de trabalho para se afiliarem ao Lions e ajudar 
a fortalecer a nossa organização. 

Celebre o Patrocínio com um  
Prêmio-chave de Aumento de Associados

Elegibilidade
1.  Um novo associado deve 

permanecer como Leão por um 
ano e um dia antes que seu 
nome possa ser considerado 
como crédito para receber uma 
Chave. 

2.  O nome do novo associado 
e do patrocinador devem 
ser reportados via MyLCI, 
juntamente com o nº de 
associado do patrocinador e o 
nº do clube. 

3.  Nenhum patrocinador receberá 
mais de uma chave do mesmo 
tipo.

4.  Associados fundadores, 
transferidos ou reinscritos não 
poderão ser considerados como 
crédito para uma chave.

5.  Apenas um patrocinador por 
novo associado pode receber 
crédito para uma chave.  

6.  Os pedidos de mudança 
de patrocinador devem ser 
recebidos na Sede de Lions 
Clubs International no prazo de 
90 dias da data de afiliação dos 
novos associados.

7.  Os prêmios chave serão 
emitidos para um patrocinador 
se o clube do novo associado 
e o clube do patrocinador 
estiverem em dia com suas 
obrigações.

Chave de Aumento de 
Associados

2

Chave de Avanço em  
Aumento de Associados

5

Chave de Construtor
10

Chave de Construtor 
Sênior

15

Chave de Mestre
20

Chave de Mestre Sênior
25

Chave de Grande Mestre
50

Chave de Estado
75

Chave de Nações
100

Chave de Embaixador
150

Chave Internacional
200

Chave Global
250

Chave Universal
300

Chave de Emissário
350

Chave Monarca
400

Chave Imperial
450

Chave Suprema
500
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