Prêmio Mãos Auxiliadoras de LCIF
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO
O Prêmio Mãos Auxiliadoras de LCIF reconhece os Companheiros Leões que promovem a conscientização
e apoio à LCIF em níveis de clube, região, distrito ou distrito múltiplo. Não há limites no número de
prêmios que podem ser outorgados anualmente e um indivíduo pode ser contemplado com este prêmio
ano após ano. Os contemplados recebem um distintivo anual.
Para se qualificar para este prêmio, os Leões devem promover a LCIF através de: 1) apresentações ou palestras sobre LCIF em
eventos e reuniões Leonísticas, 2) escrever ou publicar pelo menos um artigo sobre a LCIF em boletins ou Websites Leonísticos,
ou 3) enviar comunicados sobre LCIF aos clubes através de e-mails ou cartas.
Poderão também se qualificar para este prêmio os Leões que diretamente auxiliem a fundação, seja como assessores distritais da
Fundação de Lions Clubs International, coordenadores de subsídios, de projetos ou como voluntários exemplares para os projetos
financiados pela LCIF.
Há três maneiras para solicitar este prêmio: 1) O diretor da Fundação de Lions Clubs International e o presidente internacional
podem escolher os Leões que merecem o prêmio. 2) Os governadores de distrito e os presidentes de conselho podem apresentar
seus candidatos, preenchendo e encaminhando este formulário de solicitação. 3) Os Leões podem, eles mesmos, apresentar-se
como candidatos ao prêmio preenchendo e encaminhando este formulário acompanhado de documentação que comprove seus
esforços de promoção.
Dentro de seis a oito semanas do recebimento deste formulário e da determinação de mérito, a LCIF remete os distintivos aos
candidatos contemplados.
(Favor escrever em letra de imprensa)
Nome completo do candidato ao prêmio______________________________________________________________________________
Nome do clube_________________________________________________________ Nº do clube_____________ Distrito_____________
Endereço do candidato (que não seja Caixa Postal)_____________________________________________________________________
Telefone____________________________________________ E-mail_______________________________________________________
Nome do governador ou presidente de conselho indicando o candidato (se for o caso)
____________________________________________________________________________________ Distrito______________________
Descreva como e quando o candidato promoveu ou auxiliou a Fundação de Lions Clubs International:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Enviar para:
Lions Clubs International Foundation
Donor Processing Department
300 W. 22nd Street • Oak Brook, IL 60523 USA
Telefone: 630-468-6872 • Website: www.lcif.org
E-mail: donations@lionsclubs.org

LCIF70 PO 6/11

Anexe a documentação comprobatória da promoção de LCIF (exemplos: cópia ou fotocópia de artigo sobre LCIF, mensagem sobre
LCIF transmitida por e-mail ou carta, ata da reunião mencionando a apresentação ou palestra sobre LCIF).

