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TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE LEO CLUBE 

• Uma taxa única de organização de Leo Clube no valor de US$100 é cobrada do Lions clube 
patrocinador, independente do número de associados fundadores Leo.  

• A taxa de organização cobre materiais e fretes para: 
o Certificado de Organização de Leo clube 
o Distintivos de lapela Leo para todos os associados fundadores 
o O kit para dirigentes de Leo clube 
o O kit para o Lions clube patrocinador 

• A Taxa de Organização de Leo Clube não inclui kits para novos associados. 
 
 

JOIA DE ADMISSÃO DE NOVO ASSOCIADO DE LEO CLUBE 
• A joia de admissão de Novo Associado Leo foi eliminada. 
• Os Lions Clubes Patrocinadores tem a opção de adquirir os distintivos de lapela Leo para os 

associados Leo que entrarem em um Leo clube já existente através da Loja LCI. 
• Os Lions Clubes Patrocinadores  tem a opção de adquirir os kits de novos associados Leo 

através da Loja LCI. Pode-se também fazer o download de vários itens do kit, como guias, 
cartões e certificados dos associados Leo, disponíveis através do MyLCI. 

 
 

 
TAXA ANUAL DE PATROCÍNIO DE LEO CLUBE  

• Os Lions clubes que patrocinarem um Leo clube deverão pagar uma taxa anual de US$100 
para cada clube patrocinado. 

• A taxa no valor de US$100 será apresentada anualmente, pela Sede Internacional, na fatura 
de pagamento do mês de julho, do Lions Clube Patrocinador. 

• Além disso, quando um Lions Clube funda um Leo Clube, a taxa de patrocínio é 
desconsiderada apenas para aquele ano fiscal. 

• O crédito para a Taxa de Patrocínio Leo poderá ser oferecido apenas se o Lions Clube 
Patrocinador enviar o Formulário de Cancelamento de Leo Clube (Leo-86) assinado para o 
Departamento de Programas de Leo Clube, localizado na Sede Internacional até o dia 31 de 
outubro. O crédito poderá ser oferecido apenas para o ano Leonístico em curso. 
 

TAXAS DO PROGRAMA LEO CLUBE  


