
Leo-72.FI 03/17 Täytä tämän hakemuksen molemmat puolet

ILMOITUS LEOKLUBIN VIRKAILIJOISTA JA JÄSENISTÄ
1. heinäkuuta virkavuosi  ______

Raportoinnin tehostamiseksi leoklubin virkailijat ilmoitetaan MyLCI:ssa. Jos tarvitset apua, tutustu ohjeisiin. Jos et pysty 
raportoimaan heitä MyLCI:ssa, voit lähettää tämän lomakkeen Lions Clubs Internationaliin niin pian kuin mahdollista. Ole 
hyvä ja tekstaa tai kirjoita koneella. MyLCI:n sisäänkirjoittautumistiedot virkailijoille tulevat perustumaan tällä 
lomakkeella annettuihin tietoihin.

Leoklubin nimi 

Sponsoroivan lionsklubin nimi 

  Leoklubin numero

Lionsklubin numero  _________________ 

1.) Jokaisen leoklubin tulee julistaa itsensä joko Alpha-leoklubiksi (12 - 18 -vuotiaille) tai Omega-leoklubiksi (18 - 30 - 
 vuotiaille). On hyvä huomata, että Alphat ja Omegat eivät saa olla jäseninä samassa leoklubissa. 

Merkitse vain yksi: Tämä klubi on Alpha-leoklubi (12-18-vuotiaille) TAI Omega-leoklubi (18-30-vuotiaille)

2.)  Jokaisen leoklubin tulee myös ilmoittaa toimivatko ne koulussa vai paikkakunnalla. Sekä Alpha- että Omega-klubit 
 voivat toimia koulussa tai paikkakunnalla.

Merkitse vain yksi: Tämä klubi toimii koulussa TAI paikkakunnalla

OSA I: LEONEUVOJAN TIEDOT
Huomaa: Virallisen leoneuvojan on oltava sponsoroivan lionsklubin jäsen. Muut avustavat leoneuvojat eivät pääse käyttämään MyLCI:ta eikä heille lähetetä 
viestejä LCI:sta.

Lionin etunimi ________________________________________________ Lionin sukunimi  ____________________________________________________ 

Lionin jäsennumero _______________________________ Katuosoite _____________________________________________________________________ 

Postinumero ja –toimipaikka _____________________________________________________________ Maa ______________________________________ 

Puhelinnumero ____________________________________________*S-posti _______________________________________________________________ 
*MyLCI:n ja jäsenresurssien käyttämiseen sekä viestien saamiseen LCI:sta tarvitaan oma sähköpostiosoite. 

OSA II: LEOKLUBIPRESIDENTIN TIEDOT

Etunimi ____________________________________________________ Sukunimi  __________________________________________________________ 

Leon jäsennro____________________________________________________  Sukupuoli ______________________ Syntymävuosi _________________  

Katuosoite______________________________________________________________________________________________________________________ 

Postitoimipaikka ______________________________________ Postinumero _________________________ Maa__________________________ 

Puhelinnumero ____________________________________________ *S-posti  ______________________________________________________ 
*MyLCI:n ja jäsenresurssien käyttämiseen sekä viestien saamiseen LCI:sta tarvitaan oma sähköpostiosoite. 

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=FI
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/LeoStepByStepAssignNextYearOfficers.pdf
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OSA III: VANHEMMAN/HUOLTAJAN TAI JÄSENEN  SUOSTUMUS
Sponsoroivan lionsklubin vastuulla on säilyttää tiedot vanhempien/holhoojien suostumuksesta, jolla nuori alaikäinen henkilö 
saa luvan osallistua leoklubiin. Alpha-leoklubin jäsenhakemuksen (Leo50-A) tulee lukea ja täyttää vanhempi tai huoltaja 
sellaisten jäsenten puolesta, jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Sponsoroivan lionsklubin tulee säilyttää tämä hakemus. Omega-
leoklubin jäsenhakemuksen (Leo50-O) tulee lukea ja täyttää vanhempi tai huoltaja sellaisten jäsenten puolesta, jotka eivät ole 
täysi-ikäisiä. Sponsoroivan lionsklubin tulee säilyttää tämä hakemus. 

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen minä vakuutan että olemme saaneet täytetyt hakemukset Leoklubin jäsenyydestä 
(Leo50-A tai Leo50-O) kaikilta leoklubin virkailijoilta ja jäseniltä, mukaan lukien yllämainitulta leoklubin presidentiltä. 
Täytetty Leo50 -lomake osoittaa vanhempien suostumuksen siitä, että leon henkilökohtaiset tiedot saadaan lisätä 
tietokantaan ja käyttää viestintään jäsenten kanssa ja heidän välillään. Ymmärrän, että henkilökohtaisia tietojani käytetään 
ainoastaan edistämään LCI:n tarkoitusta mukaan lukien ”yhdistää klubit ystävyyden ja molemminpuolisen ymmärtämisen” 
merkeissä ja että sen toiminta tullaan järjestämään LCI:n yksityisyyssääntöjen mukaisesti. 

_________________________________
Lionsklubin presidentin,        
sihteerin tai leoklubineuvojan
allekirjoitus
  

 ____________________________ 
Allekirjoittaja/virkailija     

____________________________
Lionjäsenen numero

  
_____________________________         
Arvo    

_____________________________   
Pvm 

******************************************************************************************************************
Lähetä lomake yhdellä seuraavista tavoista:
Sähköposti: memberservicecenter@lionsclubs.org 
Faksi:  +1 630 571 1692    
Lions Clubs International, Member Service Center | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA   

mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
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