
INSCRIÇÃO AO PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DE CLUBE DE 2017-2018 
O clube deve ser fundado antes de 1º de janeiro do ano Leonístico para se qualificar.  

Nº do Clube Nome do Clube 

Nº de Associado  Nome do Presidente de Clube de 2017-2018  

Email do Presidente de Clube de 2017-2018 

 

 
 

  Data     Assinatura do Governador de Distrito de 2017-2018 *    Distrito   Nº de Associado 

Prazo de entrega: 31 de agosto de 2018 
Enviar para: clubexcellenceaward@lionsclubs.org ou por fax para (630) 706-9245 
Premiação enviada para: Governadores de Distrito de 2018-2019 

  Data da Solicitação 

1. QUADRO ASSOCIATIVO 

 Quadro Associativo do Clube Mantido ou 

Apresentou um Crescimento Líquido de: ____________ * 

OU 

 Fundou um novo Lions Clube, Leo Clube ou Núcleo: 

Nome do clube ou núcleo___________________ 

* Com base nos relatórios cumulativos do 
quadro associativo de 30 de junho 

2. SERVIÇO 

 Concluiu três atividades de serviço conforme
indicado abaixo: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

E 

 Contribuiu com a LCIF

3. EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL

 Clube em dia com suas obrigações:
que não esteja em status quo ou suspensão financeira,
que as quotas distritais estejam pagas e que não haja
nenhum saldo devedor a LCI que exceda US$ 50, pendente 
por 90 dias ou mais.

E 

 Os dirigentes participaram em um ou mais dos seguintes 
eventos de treinamento de liderança:

 Distrito  Distrito Múltiplo 

 Internacional  Webinar 
 Centro Leonístico de Aprendizagem  Iniciativa de Qualidade de Clube

E 

 Melhorias nas operações do clube

As melhorias incluem: ______________________________________________ 
______________________________________________________ 

4. MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 O clube publicou suas atividades de serviço
através da mídia local ou da mídia social
conforme indicado abaixo:

____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

OU 

 O clube utilizou a mídia social para promover atividades
conforme indicado abaixo:

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

DA.1 PO  1/18 

* Os formulários enviados eletronicamente a partir do endereço de email registrado do Governador de Distrito se qualifica como assinatura. 

Os clubes desqualificados têm 12 meses a partir do prazo de entrega original para solicitar uma revisão. 
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