
REGRAS DE CONCURSOS DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
 
Todos os concursos 
1. Todos os concursos são julgados por membros do 

Comitê de Relações Públicas da Diretoria na 
Convenção Internacional do Lions. 

 
2. Todos os vencedores do concurso serão anunciados 

na Convenção Internacional do Lions e terão os nomes 
publicados na Revista LION e no website de LCI. 

 
3. O material inscrito torna-se propriedade da sede de 

Lions Clubs International e não pode ser devolvido. 
Lions Clubs International pode usá-lo como lhe convier. 

 
4. A Divisão de Relações Públicas e Comunicações da 

sede internacional envia os prêmios aos vencedores 
até 1° de setembro após a Convenção Internacional do 
Lions. 

 
5. Todas as decisões dos juízes são consideradas finais. 
 
I. Concurso Internacional de Boletim 
 Prêmios: Primeiro colocado = certificado 
  Quatro menções honrosas = certificado 
 
1. O concurso está aberto a todos os Lions clubes e 

distritos. (Não aceitamos boletins de distrito múltiplo.) 
Os prêmios mencionados acima serão apresentados 
em cada categoria. 

 
2. Os Lions clubes devem enviar dois exemplares do 

mesmo número do melhor boletim do clube. 
 
3. Os distritos devem apresentar dois exemplares do 

mesmo número do seu melhor boletim. Os distritos 
que produzem boletins para mais de um propósito ou 
projeto devem escolher apenas um para 
apresentação. (Somente o primeiro boletim do distrito 
recebido pela Divisão de Relações Públicas e 

Comunicações da sede internacional será considerado 
pelos juízes.) 

 
4. Os boletins devem ser enviados à Divisão de Relações 

Públicas e Comunicações na sede internacional e 
devem ser recebidos até 1° de maio do ano no qual 
serão julgados na Convenção Internacional do Lions. O 
formulário oficial deve acompanhar a inscrição. Os 
clubes e distrito que desejem enviar um boletim 
digital para o concurso devem fazê-lo por email 
para PR@lionsclubs.org. Todos os demais critérios 
e prazos se aplicam. 

 
5. Os boletins serão julgados tendo por base a qualidade 

do conteúdo, layout, design e produção. 
 
II. Concurso Internacional de website 
 Prêmios: Primeiro colocado = certificado 
  Duas menções honrosas = certificado 
 
1. O concurso está aberto a todos os Lions clubes, 

distritos e distritos múltiplos. Os prêmios 
mencionados acima serão apresentados em cada 
categoria. 

 
2. Todos os clubes, distritos e distritos múltiplos, precisam 

enviar o endereço URL do website no Formulário 
Oficial de Inscrição no Concurso. 

 
3. As inscrições precisam ser enviadas a Divisão de 

Relações Públicas e Comunicações na sede 
internacional pelo email PR@lionsclubs.org até 1° de 
maio do ano no qual serão julgadas na convenção de 
Lions Internacional. O Formulário Oficial de Inscrição 
ao Concurso precisa acompanhar a inscrição. 

 
4. As páginas da web serão julgadas pela qualidade de 
 conteúdo  e design.
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REGRAS DE CONCURSOS DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
 

AS INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE BOLETINS E WEBSITES DEVEM SER 
ACOMPANHADAS DO FORMULÁRIO OFICIAL DE INSCRIÇÃO ABAIXO: 

 
FORMULÁRIO OFICIAL DE INSCRIÇÃO 

Preencha à máquina ou em letra de imprensa 
 

Nível da inscrição:    Lions Clube      Leo Clube    Distrito    Distrito Múltiplo   (marcar um) 
 
Nome do Clube (se for inscrição de clube)                                                     Distrito __________ 
 
Estado/Província                                           País                                Distrito Múltiplo _________ 
 
Endereço URL (para o concurso de website) ________________________________________ 
 
Tipo de Concurso:        Boletim    Website 
(marcar um).  
 
Nome   
 
Rua   
 
Cidade                                                                 Estado/Província ________________________ 
 
Código Postal                                                      País __________________________________ 
 
Telefone:                                                              Fax: __________________________________ 
 
E-mail:         
 
Lions Clubs International, Divisão de Relações Públicas e Comunicações, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 
60523-8842, EUA •   www.lionsclubs.org 
 
 
PR-763 PO 8-16  
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