FORMULÁRIO DE AFILIAÇÃO AO LEO CLUBE ALFA

Ambos as páginas deste formulário devem ser preenchidas para todos os Leos abaixo da
maioridade legal e entregue ao conselheiro de Leo clube que seja sócio do Lions Clube
patrocinador. Como é responsabilidade do Lions clube patrocinador manter os registros do
consentimento dos pais ou tutores para qualquer jovem abaixo da maioridade legal que se
associar a um Leo clube, é fundamental que este formulário preenchido seja mantido nos
arquivos do Lions clube patrocinador. Os formulários preenchidos não deverão ser enviados à
Sede Internacional.
SEÇÃO 1: INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO
Nome ____________________________________________________________________Sobrenome _______________________________
Endereço __________________________________________________________________________________________________________
Cidade _______________________________________________ Estado _______________________________ CEP ___________________
País ______________________________________________________________________________________________________________
Telefone _______________________________________ E-mail _____________________________________________________________
Sexo ____________________________________________________ Ano de nascimento _________________________________________
Outras organizações
das quais sou sócio __________________________________________________________________________________________________
Sou um:

Novo sócio

Como você ouviu falar do Leo clube? _____________________________________________________

Sócio transferido

Ex-sócio

Número de sócio ____________________________________________________
(caso não saiba, envie um e-mail para leo@lionsclubs.org)

Nome do ex-clube ______________________________________________________ Número do ex-clube __________________

SEÇÃO II: ASSINATURA DO CANDIDATO
Eu, o abaixo assinado, estou em pleno gozo de meus direitos na escola/comunidade e de acordo com o estatuto e
regulamentos
deste
clube,
portanto,
por
meio
desta
solicito
afiliação
no
Leo
Clube
__________________________________, patrocinado pelo Lions Clube ___________________________________.
Declaro que as informações acima são verdadeiras e completas e que desejo me associar a este clube. Acredito que farei
uma contribuição ao clube e serei merecedor da amizade de todos os sócios. Meus pais(s)/tutores(s) e eu entendemos
que a joia de admissão será _________ e as quotas anuais serão __________. Entendo também que, mediante
consentimento de meus pais ou tutores, meus dados serão digitados no bando de dados dos sócios de Lions Clubs
International e usados para facilitar as comunicações com e entre os sócios de LCI. Veja na segunda página deste
formulário uma seção de consentimento dos pais ou tutores.

_____________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

_________________________
DATA

SEÇÃO III: APENAS PARA USO DO LIONS
Cópia do formulário preenchido adicionado aos arquivos de Leo clube

Leo adicionado à lista de sócios via MyLCI

Recebido consentimento dos pais ou tutores

Aprovado o consentimento dos pais ou tutores via MyLCI

APROVADO POR __________________________________________________________________ DATA ___________________________
Assinatura do Conselheiro de Leo Clube
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Preencha ambos os lados deste formulário

SEÇÃO IV: ANÁLISE E CONSENTIMENTO DOS PAIS OU TUTORES
Venho por meio desta dar permissão ao meu filho para se tornar um sócio do Leo clube mencionado acima. Entendo que o Leo
clube é patrocinado por um Lions clube local e oferece às pessoas jovens uma oportunidade para que desenvolvam habilidades de
liderança enquanto servem à comunidade. Recebi materiais relevantes às operações deste Leo clube, como o nome e a
informação de contato do conselheiro de Leo clube, locais e horários das reuniões, tipos de projetos de serviços conduzidos, etc.
Entendo que como participante deste Leo clube, meu filho terá que participar de reuniões do clube e projetos de serviços do
mesmo, além de poder ser solicitado a participar dos eventos sociais do clube. Tais reuniões, projetos e eventos podem algumas
vezes requerer transporte a vários locais, o que certas vezes será oferecido pelo Lions clube patrocinador; em outras ocasiões,
podem me solicitar que ofereça ou providencie transporte para meu filho para que ele participe destas reuniões, projetos e
eventos. Além disto, entendo que como participante deste Leo clube, meu filho poderá ser fotografado ou filmado nas diversas
reuniões, projetos e eventos do clube. Entendo também que, os dados pessoais do meu filho serão fornecidos ao Lions clube
patrocinador e a Lions Clubs International (LCI) e usados para facilitar as comunicações com e entre os sócios de LCI. As
informações são usadas exclusivamente para fomentar os propósitos de LCI e "unir clubes em laços de amizade, companheirismo
e compreensão mútua" e conduzir as atividades operacionais necessárias, de acordo com as normas de privacidade de LCI. Para
ver as normas de privacidade, vá a www.lionsclubs.org e digite “Normas de privacidade” na caixa de busca no canto superior do
lado direito da página inicial.

Marque abaixo os campos apropriados para indicar os itens com os quais você consente:
Concedo permissão para o meu filho ser transportado às reuniões, projetos ou eventos pelo conselheiro de Leo clube ou
um sócio do Lions clube patrocinador.
Concedo permissão para o meu filho ser filmado e/ou fotografado nos eventos do Leo/Lions clube e para estes vídeos e/ou
imagens serem publicados no website público de Lions Clubs International em www.lionsclubs.org, no site Intranet
exclusivo para sócios de Lions Clubs International (MyLCI), outros bancos de dados de sócios de LCI, no website de Leo
clube e/ou no website do clube ou distrito.
Concedo permissão para os dados pessoais do meu filho serem digitados no bando de dados dos sócios de Lions Clubs
International e serem usados para facilitar as comunicações com e entre os sócios de LCI.

Através da sua assinatura abaixo, você indica que leu a informação descrita neste formulário Leo-50A, que
concorda com a participação do seu filho no Leo clube e que consente com os itens marcados acima. Este
formulário assinado deve ser enviado ao conselheiro de Leo clube e uma cópia mantida para os seus próprios
registros.

Nome da criança ____________________________________________________________________________________________________
Nome de um dos pais ou tutor _________________________________________________________________________________________
Endereço _______________________________________________________ Cidade ____________________________________________
Estado/Província _____________________________ País ___________________________________ CEP ___________________________
E-mail __________________________________________________________________ Telefone __________________________________
Assinatura de um dos pais ou tutor _____________________________________________________ Data ___________________________

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE PARA O LIONS CLUBE PATROCINADOR:
É responsabilidade do Lions clube patrocinador manter os registros do consentimento dos pais ou tutores para qualquer jovem
abaixo da maioridade legal que se associar a um Leo clube. Este formulário deve ser analisado e preenchido por um dos pais ou
tutor de sócios abaixo da maioridade legal. Veja que ao usar o MyLCI, lhe pedirão que confirme que o seu Lions clube recebeu o
consentimento de um dos pais ou tutores para digitar dados no sistema de qualquer Leo abaixo da maioridade legal.
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