
Leo-51 12/15 PO                                           Preencha ambos os lados deste formulário 

RELATÓRIO DE ORGANIZAÇÃO DE LEO CLUBE 
Envie este formulário para organizar um novo Leo clube. Os formulários que não estejam cumprindo os critérios 
descritos abaixo podem retardar, e em alguns casos, não permitir que se funde o Leo clube. Digite o formulário e 
verifique se está completo com todas as assinaturas necessárias. Deve-se preencher todas as seções para que o 
Leo clube seja constituído. 

 
• Todos os Leo clubes devem ser fundados e patrocinados por um Lions Clube do mesmo distrito. 
• O Programa Leo Clube foi criado somente para jovens com idade entre 12 e 30 anos. Cada Leo clube precisa ser designado 

como um clube Alfa (12 a 18 anos) ou um clube Ômega (18 a 30 anos) e não pode incluir associados de ambas as faixas 
etárias em um mesmo clube. 

• Os jovens abaixo da maioridade legal devem preencher o Pedido de Afiliação ao Leo Clube Alfa (Leo50-A), indicando o 
consentimento dos pais ou tutores para que participem de um Leo clube. Os novos Leos que tenham atingido a maioridade 
legal devem preencher o Formulário de Afiliação ao Leo Clube Ômega (Leo50-O). O Lions clube patrocinador deve manter 
em arquivo os formulários preenchidos.. 

• O Lions clube patrocinador deve selecionar um associado do clube para servir com conselheiro do Leo clube. Os Leo 
clubes com base na escola necessitarão, em muitos casos, de selecionar um conselheiro estudantil. Neste caso, o 
conselheiro de Leo clube do Lions clube patrocinador deve trabalhar em colaboração com o conselheiro estudantil na 
orientação do Leo clube. 

• Há uma taxa única de Organização de Leo Clube de US$ 100 (ou equivalente na moeda local) para a fundação do Leo clube. 
Ela cobre o custo do Certificado de Organização de Leo Clube, um kit de dirigente, materiais para o Lions clube 
patrocinador e distintivos de lapela Leo para cada associado original. Não envie cheque, ordem de pagamento ou 
transferência bancária para efetuar o pagamento da taxa. O pagamento da taxa de organização de Leo Clube pode ser 
efetuado pelo método regularmente utilizado.  

 
Nome do Leo Clube*               
 
*Este nome servirá como sendo o nome oficial do Leo clube, e será usado no Certificado de Organização. Observe que o nome do 
Leo clube não pode conter caracteres especiais ou as palavras Alfa, Ômega, Leo, Leos, Clube, Leão, ou Lions. 
 

 
Selecione apenas uma opção: Este clube é um        Clube com base na escola      OU          Clube com base na comunidade. 

 
 

Selecione apenas uma opção: Este clube é um        Leo Clube Alfa (12 a 18 anos.) OU          Leo Clube Ômega (18 a 30 anos.) 
 
 
Nome do Lions Clube Patrocinador              
 
Número de Identificação do Lions Clube  _______________________________ Distrito do Lions      
 
Este Leo clube tem _________ associados originais. Forneça abaixo a lista dos nomes e anexe folhas avulsas, se necessário. 
Recomenda-se um número mínimo de 20 associados fundadores. 
 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Como você ficou sabendo sobre o Programa Leo Clube? 
 

o Um companheiro Leão o Mídia social o Jovens da comunidade 

o E-mail de LCI o Revista LION o Outro, favor especificar_________________ 
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Presidente do Lions Clube patrocinador 

Nome _____________________________________________ Sobrenome _______________________________________________     

Número de Identificação do Associado ___________________________ Endereço          

Cidade _______________________________Estado _______________________ CEP___________________ País      

Telefone preferido ____________________________________________ Email          
 
 

Conselheiro de Leo Clube (deve ser afiliado ao Lions clube patrocinador; recebe todos os comunicados de LCI) 

Nome _____________________________________________ Sobrenome _______________________________________________     

Número de Identificação do Associado ___________________________ Endereço         

Cidade _______________________________Estado _______________________ CEP___________________ País     

Telefone preferido ____________________________________________ *Email          
*É necessário um endereço de email exclusivo para se usar o sistema de relatórios online do MyLCI.  

 

Conselheiro Adjunto de Leo Clube ou Conselheiro Estudantil 

Nome _____________________ ________________________ Sobrenome         

*Email    
                                                       *O conselheiro estudantil não terá acesso ao sistema de relatórios online do sistema MyLCI.  

 
 

Presidente de Leo Clube  

Nome _____________________________________________ Sobrenome _______________________________________________     

Endereço           Cidade        

Estado ____________________________  CEP________ ______________ País        

*Email             Ano de nascimento                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                *É necessário um endereço de email exclusivo para se usar o sistema de relatórios online do MyLCI. 

   
 
Ao assinar abaixo, confirmamos que todos os associados do Leo clube estão enquadrados nas faixas etárias apropriadas 
para os módulos de Leo Clube Alfa ou Leo Clube Ômega, tendo atendido aos seguintes critérios: 
 

1) Analisamos e aceitamos o Estatuto e Regulamentos Padrão de Leo Clube;  
2) Preenchemos o Formulário de Afiliação ao Leo Clube (Leo50-A ou Leo50-O) 

 
 
 Não é possível fundar um clube sem as assinaturas ou autorizações dos três dirigentes listados abaixo. 
 
 
       
    Assinatura do presidente do Lions clube        Assinatura do conselheiro de Leo clube  Assinatura do presidente do Leo clube 
 
 
 
Queira enviar o formulário preenchido usando uma das opções abaixo:  
Email: leo@lionsclubs.org 
Fax: +1 630 571 1692    
Lions Clubs International, Leo Club Program Department | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, EUA   
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