Formulário de Indicação do
Prêmio de Excelência de Leo Clube
Os Leo clubes indicados para este prestigioso prêmio devem ter apresentado um desempenho
significante nas seguintes áreas:






Serviço ao próximo
Angariação criativa de fundos
Exercício da liderança eficaz
Divulgação da imagem pública dos Leo clubes
Execução de operações administrativas

Este formulário deve ser recebido no Departamento de Programa de Leo Clubes na Sede Internacional
até 15 de agosto. Somente os pedidos que tenham todas as perguntas respondidas e todas as
assinaturas exigidas serão considerados. Datilografe ou escreva em letra de forma legível.

Indicado: Cada distrito pode indicar somente um Leo clube para este prêmio por ano Leonístico.
Nome do Leo Clube

Número do Leo Clube

Nome do Lions clube patrocinador
Número do Lions clube patrocinador______________Distrito Leonístico

Nomeadores: Certificamos que este Leo clube é o único indicado do nosso distrito para o ano Leonístico
em exercício. Certificamos que o Leo clube atende os critérios para o Prêmio de Excelência de Leo Clube
e confirmamos que esta indicação foi aprovada pelo gabinete distrital.
Vimos por este meio indicar o Leo Clube acima mencionado para o Prêmio de Excelência de Leo Clube.
Governador de Distrito

Nº do Associado

Assinatura

Data

******************************************************************************
Assessor Distrital de Leo Clube

Nº de Associado

Assinatura

Data
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Preencha ambos os lados deste formulário

Favor responder as seguintes perguntas sobre o Leo clube. Se necessário mais espaço, agregue outras
folhas para as suas respostas. Você pode também anexar outros documentos, tais como relatórios,
fotos, artigos de jornal, etc. que apóiem a indicação. Considere a inclusão dos relatórios de atividade
de serviços do MyLCI.
1. Quantos projetos o Leo Clube executou durante o ano Leonístico?
2. Escreva os nomes de todos os projetos concluídos.

3. Quantas pessoas se beneficiaram dos projetos mencionados acima? __________________________
4. Quantas campanhas de angariação de fundos o Leo Clube completou durante o ano Leonístico?
_______________________
5. Descreva todas as campanhas de angariação de fundos mencionadas acima.

6.

Total de fundos angariados pelas campanhas citadas acima em US$ __________________________

7. Como o Leo clube demonstrou liderança eficaz?

8. Como o Leo clube promoveu a sua imagem dentro da comunidade?

9. O clube efetuou e enviou dentro dos prazos todos os relatórios administrativos ao devido distrito,
distrito múltiplo ou Sede Internacional?
Sim
Não
Envie o formulário de indicação até dia 15 de agosto para:
Email: leo@lionsclubs.org
Fax: (630) 571-1692
Lions Clubs International
Departamento do Programa de Leo Clubes
nd
300 W. 22 Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
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