
 
Lions Clubs International  

Kilpailusäännöt 
 
Kaikki kilpailut: 
 
1. Kaikkien kilpailujen arvostelijoina toimivat 

kansainvälisen hallituksen PR-toimikunnan 
jäsenet lionien kansainvälisessä 
vuosikongressissa. 

 
2. Kaikkien kilpailujen voittajat ilmoitetaan lionien 

kansainvälisessä vuosikongressissa ja heidän 
nimensä julkaistaan LION -lehdessä ja LCI:n 
verkkosivulla. 

 
3. Kilpailijoiden lähettämä materiaali jää Lions Clubs 

Internationalin omaisuudeksi eikä sitä palauteta. 
Järjestöllä on oikeus käyttää sitä haluamallaan 
tavalla. 

 
4. Kansainvälisen päämajan PR- ja tuotantojaosto 

lähettää palkinnot kaikille voittajille kansainvälisen 
vuosikongressin jälkeen 1. syyskuuta mennessä. 

 
5. Kilpailutuomareiden päätökset ovat lopullisia. 
 
 
 I Kansainvälinen tiedotuslehtikilpailu 
 

Palkinnot: 1. palkinto = kunniakirja 
Neljä kunniamainintaa = kunniakirjat 
 

 
1. Kilpailu on avoin kaikille lionsklubeille ja piireille 

(ei moninkertaispiireille). Em. palkinnot 
myönnetään jokaisessa kilpailuluokassa. 

 
2. Lionsklubien tulee lähettää kaksi parhaan 

tiedotuslehtensä samaa numeroa. 
 
3. Piirien tulee lähettää kaksi kopiota parhaan 

tiedotuslehtensä samasta numerosta. Jos 
piireillä on useampia kuin yksi tiedotuslehti, 
niiden on valittava vain yksi. (Vain 
ensimmäinen, ko. piirin päämajan PR- ja 

viestintäjaostoon lähettämä, vaatimukset täyttävä 
tiedotuslehti otetaan huomioon.) 

 
4. Tiedotuslehdet on lähetettävä päämajan PR- ja 

viestintäjaostoon virallisen 
ilmoittautumislomakkeen kanssa sen vuoden 
toukokuun 1. päivään mennessä, jolloin ne 
arvostellaan lionien kansainvälisessä 
vuosikongressissa. Virallinen kilpailulomake on 
lähetettävä mukana. Klubit ja piirit, jotka 
lähettävät digitaalisen uutislehden kilpailuun, 
lähettävät sen osoitteella PR@lionsclubs.org. 
Samat eräpäivät ja kriteerit ovat voimassa. 

 
5. Tiedotuslehdet arvostellaan sisällön laadun, 

tekstin asettelun, julkaisun ulkonäön ja 
painatuksen perusteella. 

 
 
II Kansainvälinen verkkosivukilpailu 
 

Palkinnot: 1. palkinto = kunniakirja 
Kaksi kunniamainintaa = kunniakirjat 

 
1. Kilpailu on avoin kaikille lionsklubeille, piireille 

ja moninkertaispiireille. Em. palkinnot 
myönnetään jokaisessa kilpailuluokassa. 

 
2. Kaikkien klubien, piirien ja moninkertaispiirien 

tulee antaa verkko-osoitteensa (URL) virallisella 
kilpailun ilmoittautumislomakkeella. 

 
3. Kilpailumateriaali on lähetettävä sähköpostitse 

osoitteeseen PR@lionsclubs.org sen vuoden 
toukokuun 1. päivään mennessä, jolloin ne 
arvostellaan lionien kansainvälisessä 
vuosikongressissa. Virallinen kilpailulomake on 
lähetettävä mukana. 

 
4. Verkkosivut arvostellaan niiden sisällön ja 

ulkonäön perusteella. 
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TIEDOTUSLEHTI- JA VERKKOSIVUKILPAILUUN OSALLISTUVIEN 

ON LIITETTÄVÄ MUKAAN ALLA OLEVA ILMOITTAUTUMISLOMAKE: 
 

VIRALLINEN ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
 
Tekstaa selvästi 
 
Kilpailusarja:        Lionsklubi Piiri     Moninkertaispiiri  
(Ympyröi yksi) 
 
Klubin nimi (jos klubi osallistuu)         Piiri    
 
Maa        Moninkertaispiiri       
 
Verkkosivun osoite (Verkkosivukilpailuun osallistuvat):         
 
Kilpailutyö:  Tiedotuslehti   Verkkosivu 
(ympyröi yksi) 
 
Nimi               
 
Lähiosoite              
 
Postinumero ja -toimipaikka         Maa     
 
Puhelin:          Faksi:        
 
Sähköposti:              
 
 
Lions Clubs International, Public Relations and Communications Division, 300 W 22nd STREET, OAK BROOK, IL 
60523-8842 USA   www.lionsclubs.org  
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