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LIONIEN 31. VUO TUI NEN  
KAN SAIN VÄ LI NEN  

RAU HAN JU LIS TE KIL PAI LU

Miten kil pai lu jär jes te tään
Lionsklubit jär jes tä vät kil pai lun pai kal lis es sa kou lus sa tai orga ni soi dul le nuo
ri so ryh mäl le. Kilpailu on avoin oppi lail le, joi den ikä on 1113 vuot ta 15. 
mar ras kuu ta 2018. Osallistuvia oppi lai ta pyy de tään luomaan visuaalinen 
tul kin tan sa kil pai lun tee mas ta “”Ystävälliset teot ovat tärkeitä.”.”

Yksi voit ta ja jokai ses ta spon so roi dus ta kil pai lus ta vali taan edel leen pii ri ku ver
nöö rin arvos tel ta vak si. Piirin tasol la lähe te tään yksi voit ta ja edel leen monin
ker tais pii rin kil pai luun ja siel tä yksi voit ta ja ju lis te lähe tään kan sain vä li seen 
pää ma jaan lopul li seen arvos te luun. Kilpailutyöt arvos tel laan kai kil la tasoil le 
alku pe räis yy den, tai teel lis ten ansi oi den ja kil pai lun tee man tul kin nan perus
teel la.

Lopullisen arvos te lun aika na vali taan 23 kun ni a pal kin non voit ta jaa ja yksi 
pää pal kin non voit ta ja edus ta maan ympä ri maa il maa lähe tet ty jä monia kil
pai lu töi tä.

Palkinnot
Lopulliseen kan sain vä li seen arvos te luun ete ne vien julis tei den tai tei li jat saavat 
tunnustusta seu raa vas ti:
•  Kansainvälisen pää pal kin non voit ta ja saa mat kan pal kin to se re mo

ni aan. Palkintoseremoniassa hän saa 5000 US dollarin käteis pal kin non 
(tai vas taa van sum man pai kal lis va luu tas sa) sekä kai ver re tun pla ke tin. Kaksi 
per heen jä sen tä (yksi voit ta jan van hem mis ta tai lail li nen hol hoo ja) sekä 
spon so roi van lions klu bin pre si dent ti tai klu bin jäsen (klu bi pre si den tin mää
rää mä nä) saat taa voit ta jan palkintoseremoniaan.

•  23 kun ni a pal kin non voit ta jaa saa US$500 käteis pal kin non (tai vas
taa van pai kal lis en sum man) sekä kun ni a kir jan.

Kuinka voit osal lis tua
Lionsklubin tulee tila ta rau han ju lis te kil pai lu pa ket ti kan sain vä li sen pää ma jan 
klu bi tar vik kei den myyn ti o sas tos ta. Paketti on saa ta va na kai kil la 11 viral li sel
la kie lel lä ja se mak saa US$11,95 sekä lähe tys ja käsit te ly ku lut. Jokainen 
paket ti sisäl tää kai ken, mitä klu bi si tar vit see jär jes tääk seen kil pai lun yhdes
sä* kou lus sa tai orga ni soi dul le nuo ri so ryh mäl le:
 • Viralliset klu bin kil pai luoh jeet ja -sään nöt   
 •  Viralliset kou lun tai nuo ri so ryh män kil pai luoh jeet  

ja -sään nöt 
 •  Osanottajan mai nos voi daan jäl jen tää ja antaa jokai sel le osal lis tu

val le oppi laal le kotiin vie tä väk si
 • Tarra kiin ni tet tä väk si voit ta ja ju lis teen taak se
 •  Kunniakirjat kil pai lun voit ta jal le ja spon so roi dul le kou lul le tai 

 nuorisoryhmälle 

*Klubit voi vat spon so roi da mon taa eri kil pai lua joko samas sa kou lus sa tai 
eri kou luis sa ja/tai nuo ri so ryh mis sä osta mal la use am man kil pai lupake tin. 
Klubien tulee lähet tää yksi julis te per spon so roi tu kilpai lu seu raa val le arvoste-
lutasolle.

Lionien kansainvälisen esseekirjoituskilpailun osallistumislomake sisältyy 
pakettiin ja löytyy myös verkkosivuilta.

 

Paketit ovat saa ta va na 15. tammikuuta – 1. lokakuuta 
2018. Osta paket ti si aikai sin, jotta jää riit tä väs ti aikaa lähet tä mi seen ja kil
pai lun suun nit te luun.

Tilaa Rauhanjulistekilpailun paketti (PPK 1) lähettämällä tämä lomake 
Klubitarvikkeiden osastoon osoitteeseen clubsupplies@lionsclubs.org; soitta
malla numeroon 16305715466 tai faksaamalla se numeroon 1630571
0964. Huomaa, että luottokortilla maksettavat tilaukset on tehtävä verkossa.

Lisätietoja kilpailusta saat lataamalla videon ja tutustumalla aikaisempien 
voittajien töihin osoitteessa www.lionsclubs.org/peaceposter. Etsi  
hakusanalla “rauhanjulistekilpailu.”

Rauhanjulistekilpailupaketti (PPK1) _________ kpl. US$11,95/kpl. $ _______

Haluttu kieli ____________________________                      Vero* $ _______

(Saatavana kai kil la viral li sil la kie lil lä.)            Postitus ja käsit te ly* $________

 Yhteensä $________
Maksutapa:
Klubin/pii rin kv. tili nu me ro____________________________________________

Lionsklubin nimi _____________________________________________________

Virkailijan nimi kir joi tus (vaa di taan)  ____________________________________

Lionien luottokorttitietojen suojeleminen on meille tärkeää. Kun käytät luot
tokorttia*ostosten tekemiseen, tilaukset ja maksut tulee suorittaa verkossa 
osoitteessa www.lcistore.org.. Älä kirjoita luottokortin numeroa mihinkään 
muuhun kirjalliseen viestintään. *Visa, Mastercard, Discover.

Lähetä tilaus:
Nimi ______________________________________________________________

Lähiosoite (ei postilokeroosoitetta) _____________________________________

Postinumero ja toi mi paik ka ___________________________________________

Maa ______________________________________________________________

Puhelinnumero päiväsaikaan (vaaditaan) _______________________________

Sähköpostiosoite: ___________________________________________________

Postitus- ja käsittelykulut:
USA:n ulkopuolisten toimitusten posti ja käsittelykulut tullaan lisäämään hintaan tilauksen käsittelyn 
yhteydessä.

Vero ja tullimaksuja saatetaan veloittaa paikallisten lakien mukaisesti. Lions Clubs International ei ole 
vastuussa näistä lisäkuluista.

Sponsoroikaa rauhanjulistekilpailua yhdessä klubien kanssa kaikkialla maailmassa ja antakaa lapsille mahdollisuus ilmaista heidän käsityksensä rauhasta.
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