
Concurso de Vídeo Parceiros no Serviço de 2018  

Visão Geral
A Presidente Gudrun Yngvadottir e o Ex-Diretor Internacional Jon Bjarni Thorsteinsson convidam todos os cônjunges ou companheiros dos  
Diretores Internacionais e Governadores de Distrito de 2018-2019 para participarem de um concurso especial de serviços. O Concurso 
de Vídeo “Além do Horizonte” de 2018 permitirá que os parceiros no serviço de IDs e DGs tenham a oportunidade de liderar um projeto 
inovador focado nos jovens e altamente visível em seu país/distrito, e competir para ganhar fundos para expandir seu projeto e destacá-
lo em nível internacional. Os projetos qualificados devem atender às Causas Globais de Lions Clubs International (Diabetes, Fome, Câncer 
Infantil, Visão e Meio Ambiente) e beneficiar os jovens e/ou integrar os jovens durante o planejamento e a execução do projeto.

Os parceiros no serviço de ID e DG terão acesso aos recursos de projeto de LCI para ajudar no planejamento e implementação de seus 
projetos. A participação e liderança do Leo local no projeto é altamente incentivada, quando aplicável. As inscrições devem incluir um 
formulário juntamente com um vídeo de 2 a 3 minutos transferido para YouTube ou Vimeo enviado por e-mail para programs@lionsclubs.org, 
até 28 de fevereiro de 2019. 

Limite de uma inscrição de cônjuge/parceiro no serviço por Diretor Internacional ou Governador de Distrito. 

Cronograma

Seleção e premiação
As participações serão analisadas pelos funcionários de Lions Clubs International e limitadas a um finalista por cada Área Jurisdicional 
e África. As 8 participações finalistas serão revisadas e votadas no Comitê de Atividades de Serviço na Reunião da Diretoria de abril 
de 2019. Os membros do comitê serão solicitados a escolher e classificar os três primeiros finalistas. Os finalistas de cada Área 
Jurisdicional serão apresentados na reunião da diretoria de abril, onde três vencedores serão selecionados. 

Após a seleção dos vencedores, o distrito (único, sub e/ou múltiplo) e os indivíduos que enviaram uma participação serão notificados de 
suas vitórias. 

Os vencedores do primeiro, segundo e terceiro prêmio (ou um coordenador do projeto) serão bem-vindos para serem reconhecidos 
na Convenção de LCI em Milão e receberão os seguintes prêmios em dinheiro para apoiar ainda mais suas iniciativas de serviço 
inovadoras. 

Os fundos devem ser distribuídos ao distrito ou distrito múltiplo vencedor para aumentar o projeto vencedor e destacá-lo em nível 
internacional.

1º Prêmio: US$ 5.000 
2º Prêmio: US$ 2.500 
3º Prêmio: US$ 1.000

Os vídeos vencedores também serão exibidos no website de LCI e canais de mídia social.

Exclusões
Os parceiros dos Diretores Internacionais que participarão do processo de seleção dos vencedores não podem participar do concurso.

Julho de 2018  » Anúncio do concurso de vídeo no Seminário de  DGE

Agosto de 2018 a janeiro de 2019
 » Planejamento, implementação e execução do projeto 
 »  Vídeos transferidos para YouTube ou Vimeo com as hashtags 

#BeyondTheHorizon e #PartnersInService

28 de fevereiro de 2019  » Prazo final para inscrições dos vídeos

Março de 2019  » Finalistas selecionados

Abril de 2019
 » Três vencedores selecionados na reunião da diretoria de abril
 » Vencedores notificados 

Julho de 2019  » Divulgação dos vencedores na Convenção de LCI de Milão pela IP Gudrun e PID Jon 
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