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Formulário de Delegado de Clube      

 

Os Delegados de Clube para a Convenção Internacional de Lions Clubes de 2018 podem ser designados, utilizando uma das 
opções abaixo: 

 
• Fazendo o logon no MyLCI >>> Meu Lions Clube >>> Delegados Internacionais 

• Enviando este formulário para a Sede de LCI, no endereço abaixo.   

A Confirmação de Designação de Delegado de Clube será enviada por e-mail para o Delegado do Clube. Quando o endereço de 
e-mail do Delegado de Clube não estiver disponível, a Confirmação será enviada por e-mail para o dirigente do clube.    

 

Número de associado do Delegado:  

Nome do Delegado: (nome - nome do meio - sobrenome)  

Endereço de e-mail do Delegado:  

Idioma da cédula preferido do Delegado:  

 
 
 

    

Dirigente de Clube autorizado: (selecione um)   Presidente do Clube  Secretário do Clube 

Número de associado do Dirigente:  

Nome do Dirigente: (nome - nome do meio - sobrenome)  

Assinatura do Dirigente:  

 
 
 
 

Enviar o formulário por correio até 1° de maio de 2018 para:  
Centro de Atendimento aos Associados - Lions Clubs International - 300 W. 22nd St. - Oak Brook, IL 60523 USA 

MemberServiceCenter@lionsclubs.org        Tel. 1-630-203-3830        Fax 1-630-571-1687 
 
Os clubes que utilizarem este Formulário de Delegado de Clube para designar seus delegados deverão encaminhar o formulário por 

correio à Sede Internacional até 1° de maio de 2018.  
Se não puder enviar o formulário por correio até 1° de maio de 2018, traga-o assinado, juntamente com o seu documento de 

identidade com foto emitido pelo governo, para o local da convenção. 
Os clubes que utilizarem o MyLCI devem designar seus delegados de clube até 27 de junho de 2018. 

 

Número do Clube:       

Nome do Clube:      

Cidade do Clube:  Estado:  País:  
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