
2018 Palvelukumppanien videokilpailu  

Yleiskatsaus
Presidentti Gudrun Yngvadottir ja entinen kansainvälinen johtaja Jon Bjarni Thorsteinsson kutsuvat kaikki vuoden 2018-2019 kansainvälisten 
johtajien ja piirikuvernöörien puolisot osallistumaan erityiseen palveluun liittyvään kilpailuun. 2018 ”Horisontin takana” -videokilpailu antaa 
kansainvälisten johtajien ja piirikuvernöörien kumppaneille mahdollisuuden johtaa innovatiivista ja erittäin näkyvää nuorisoon keskittyvää 
projektia heidän maissaan/piireissään ja he kilpailevat varoista, joilla he voivat kasvattaa projektia ja esitellä sitä kansainvälisellä tasolla. 
Hyväksyttävät projektit keskittyvät yhteen Lions Clubs Internationalin maailmanlaajuisista kohteista (Diabetes, Nälän helpottaminen, Lapsuusiän 
syöpä, Näkökyky ja Ympäristö) ja ne hyödyttävät nuorisoa ja/tai nuoret otetaan mukaan projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

ID- ja DG-palvelukumppanit saavat projektiin liittyviä resursseja avustamaan heitä suunnittelussa ja toteuttamisessa. On erittäin toivottavaa, että 
paikalliset leot ja johtajat osallistuvat tähän projektiin jos mahdollista. Ehdotusten tulee sisältää lomake sekä 2-3 minuutin mittainen video, joka 
ladataan YouTubeen tai Vimeoon ja ne lähetetään sähköpostitse osoitteeseen programs@lionsclubs.org, viimeistään 28. helmikuuta 2019. 

Vain yksi ehdotus per kansainvälisen johtajan tai piirikuvernöörin palvelukumppani/puoliso. 

Aikataulu

Valinta ja palkinto
Lions Clubs Internationalin henkilökunta käy läpi kaikki kilpailuun lähetetyt videot ja yksi finalisti valitaan jokaisen vaalipiirin ja 
Afrikan alueelta. Palveluaktiviteettien toimikunta tutustuu ja äänestää näistä kahdeksasta finalistista huhtikuun 2019 hallituksen 
kokouksessa. Toimikunnan jäseniä pyydetään valitsemaan ja asettamaan paremmuusjärjestykseen kolme finalistia. Kunkin 
vaalipiirin alueelta valitut finalistit esitellään huhtikuun hallituksen kokouksessa, jossa valitaan kolme voittajaa. 

Kun voittajat on valittu, piirille (yksittäis-, osa- ja/tai moninkertaispiiri) ja videon lähettäneille henkilöille ilmoitetaan kilpailun 
voittamisesta. 

Ensimmäinen, toinen ja kolmas voittaja (tai projektin edustaja) ovat tervetulleita saamaan tunnustusta Milanon vuosikokouksessa 
ja he tulevat saamaan seuraavat rahalliset palkinnot tukemaan edelleen heidän innovatiivista palveluaktiviteettiaan. 

Palkintona myönnettävät varat jaetaan voittaneelle piirille tai moninkertaispiirille tukemaan voittanutta projektia ja korostamaan 
sitä kansainvälisellä tasolla.

1. palkinto: US$5 000 
2. palkinto: US$2 500 
3. palkinto: US$1 000

Voittaneet videot esitellään LCI:n verkkosivulla ja sosiaalisessa mediassa.

Poikkeukset
Kansainvälisten johtajien puolisot, jotka tulevat osallistumaan voittajan valitsemiseen eivät voi osallistua kilpailuun.

Heinäkuu 2018  » Videokilpailu julkistettiin DGE-seminaarissa

Elokuu 2018 - tammikuu 2019
 » Projektin suunnitteleminen ja toteuttaminen 
 »  Videot ladataan YouTubeen tai Vimeoon tunnisteilla #BeyondTheHorizon ja 

#PartnersInService

28. helmikuuta 2019  » Videoiden eräpäivä

Maaliskuu 2019  » Finalistit valitaan

Huhtikuu 2019
 » Kolme voittajaa valitaan huhtikuun hallituksen kokouksessa
 » Voittajille ilmoitetaan 

Heinäkuu 2019  » IP Gudrun ja PID Jon julkistavat kilpailun voittajat Milanon vuosikokouksessa 
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