
OMEGA LEOJÄSENYYSHAKEMUS 
Omega-leoklubiohjelma on suunniteltu nuorille aikuisille, jotka ovat 18-30-vuotiaita ja tämä lomake on tarkoitettu 
uusille leojäsenille, jotka ovat täysi-ikäisiä, mutta alle 30-vuotiaita. Uudet leot, jotka eivät ole vielä täysi-ikäisiä, 
täyttävät Alfa-leojäsenyyshakemuksen (Leo50-A). Koska sponsoroivan lionsklubin täytyy ylläpitää tiedot uusien 
leojäsenten suostumuksesta, tämä lomake tulee täyttää ja palauttaa leoklubin sihteerille tai leoneuvojalle, joka on 
sponsoroivan lionklubin jäsen. Lionsklubin tulee säilyttää täytetyt lomakkeet eikä niitä tule lähettää 
kansainväliseen päämajaan. 
 

 
OSA I: HAKIJAN TIEDOT 

 
 

Etunimi Toinen nimi    
 

Sukunimi  
 

Katuosoite   
  
Postinumero ja -toimipaikka     
   
Maa  
 
Puhelin Sähköposti  
  
Sukupuoli Syntymävuosi 
  

Olen jäsen seuraavissa järjestöissä:         ______  ___ 
 
Olen: Uusi jäsen                 Mistä kuulit leoklubista?   
  

Siirtojäsen                   Entinen jäsen           Jäsennumero   
(Jos ei tiedossa, ota yhteyttä  leo@lionsclubs.org) 

 
Aikaisemman klubin nimi   Aikaisemman klubin numero 
  

 
 
OSA II: HAKIJAN ALLEKIRJOITUS 

 
Allekirjoituksellani vakuutan olevani hyvämaineinen oppilas / paikkakuntalainen ja klubin sääntöjä ja ohjesääntöjä 
noudattaen haen jäsenyyttä __________________________________ leoklubissa, jota sponsoroi 
____________________________________ lionsklubi. Olen täyttänyt yllä vaaditut tiedot parhaan kykyni mukaisesti 
ja haluan liittyä tämän klubin jäseneksi. Uskon, että olisin arvokas lisä klubille ja sen jäsenten ystävyyden arvoinen. 
Ymmärrän, että liittymismaksu on ____________ ja vuosimaksu on                      . Ymmärrän myös, että 
suostumukseni jälkeen tietoni lisätään Lions Clubs Internationalin jäsentiedostoon ja tietoja käytetään viestintään 
LCI:n jäsenten kanssa ja heidän välillään. Suostumusosio löytyy lomakkeen toiselta sivulta. 

 
 
 

 
HAKIJAN ALLEKIRJOITUS PVM 
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OSA III: VAIN LEOKLUBIN SIHTEERIN TAI LEONEUVOJAN KÄYTTÖÖN 

 

Kopio täytetystä lomakkeesta lisätty leoklubin tiedostoihin Leo lisätty klubin jäsenluetteloon MyLCI:n kautta 
 
HYVÄKSYTTY PVM   

             Lionsklubin sihteerin tai leoklubineuvojan allekirjoitus  

 
 
 
OSA IV: YHTEENVETO JA SUOSTUMUS 

 
Ymmärrän, että osallistumalla tämän leoklubin toimintaan, minun oletetaan osallistuvan klubikokouksiin ja klubin 
palveluprojekteihin ja minua voidaan pyytää osallistumaan klubin sosiaalisiin tapahtumiin. Lisäksi ymmärrän, että 
osallistumalla tämän leoklubin toimintaan minua voidaan kuvata tai valokuvata eri klubikokouksissa, projektien yhteydessä 
tai tapahtumissa. Lisäksi ymmärrän, että henkilökohtaiset tietoni annetaan sponsoroivalle lionsklubille ja Lions Clubs 
Internationalin (LCI) päämajaan kommunikaation mahdollistamiseksi jäsenten kanssa ja heidän välillään.  Näitä tietoja 
käytetään pelkästään järjestön tavoitteiden edistämiseen, kuten "yhdistää klubit ystävyyden, toveruuden ja 
yhteisymmärryksen sitein", ja jotta pystytään toteuttamaan välttämättömät järjestöaktiviteetit LCI:n yksityisyyssääntöjen 
mukaisesti.  LCI:n yksityisyyssäännöt löytyvät sivulta www.lionsclubs.org kirjoittamalla hakusana "tietosuoja" hakulaatikkoon 
kotisivun oikeassa ylälaidassa. 

 
Merkitse allaolevat laatikot, jos hyväksyt niissä mainitut lausunnot: 

 
Annan luvan, että minua voidaan kuvata ja/tai valokuvata leo/lionsklubin tilaisuuksissa ja kokouksissa ja näitä videoita 
ja/tai kuvia voidaan lisätä Lions Clubs Internationalin avoimelle verkkosivulle osoitteessa  www.lionsclubs.org, Lions 
Clubs Internationalin vain jäsenille tarkoitetulle intranet-sivulle (MyLCI), muihin leo/lion -verkkosivuille klubin, piirin 
ja moninkertaispiirin tasolla. 
 
Ymmärrän myös, että tietoni lisätään Lions Clubs Internationalin jäsentiedostoon ja tietoja käytetään viestintään LCI:n 
jäsenten kanssa ja LCI:n jäsenten välillä. 

 
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen osoitat, että olet lukenut tällä Leo50-O -lomakkeella mainitut tiedot, suostut 
osallistumaan leoklubin toimintaan ja yllä merkitsemiisi lausuntoihin. Allekirjoitettu lomake tulee palauttaa leoklubin 
sihteerille tai leoklubineuvojalle ja sinun tulee säilyttää itselläsi yksi kopio. 
 

 
 

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS PVM 
 
 
TÄRKEÄ TIETO SPONSOROIVALLE LIONSKLUBILLE KOSKIEN ALAIKÄISIÄ LEOJA: 
Sponsoroivan lionsklubin vastuulla on ylläpitää tiedot kaikista leoklubin jäsenistä, mukaan lukien vanhempien/holhoojan 
suostumus osallistumiseen, jos jäsen on alaikäinen.  Alaikäisen leojäsenen vanhemman tai holhoojan tulee lukea ja täyttää 
Alfa-leojäsenyyslomake (Leo50-A). Leo50-A -lomake löytyy Lions Clubs Internationalin verkkosivulta www.lionsclubs.org 
kirjoittamalla “Leo50-A” hakulaatikkoon kotisivun oikeassa ylälaidassa. Jos käytätte MyLCI:ta, teitä pyydetään vahvistamaan, 
että lionsklubi on saanut vanhemman/holhoojan suostumuksen lisätä alaikäisen leon tiedot tietokantaan. 
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