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Como o con cur so fun cio na
Os Lions clu bes patro ci nam o con cur so nas esco las loca is ou gru pos juve
nis. O con cur so está aber to aos estu dan tes que tive rem de 11 a 13 anos de 
idade em 15 de novem bro de 2018. Os par ti ci pan tes podem criar cartazes 
que interpretem o tema do con cur so, “A bondade importa”.

Um ven ce dor para cada con cur so patro ci na do por um clube é esco lhi do 
para avan çar ao jul ga men to em nível de dis tri to. No nível de dis tri to, um 
ven ce dor é sele ci o na do para pas sar à com pe ti ção do dis tri to múl ti plo e 
deste, um ven ce dor será envi a do à Sede Internacional para o jul ga men to 
final. Os car ta zes são jul ga dos em todos os níveis com base na ori gi na li da
de, méri to artís ti co e expres são do tema do con cur so.

Durante o jul ga men to final, 23 ven ce do res por méri to e um ven ce dor do 
gran de prê mio são sele ci o na dos repre sen tan do os diver sos car ta zes do 
mundo todo.

Prêmios
Os auto res dos car ta zes que avan ça rem à etapa final de jul ga men to em 
nível inter na ci o nal serão reco nhe ci dos da seguin te manei ra:
•  O ven ce dor do gran de prê mio inter na ci o nal ganha rá uma via gem 

para par ti ci par da ceri mô nia de pre mia ção. Na ceri mô nia, o ven ce dor 
rece be rá um prê mio em dinhei ro no valor de US$ 5.000 (ou equi va len te 
na moeda local) e uma placa gra va da. Dois mem bros de sua famí lia (um 
deles deve ser um dos pais ou o tutor) e o pre si den te do Lions clube patro
ci na dor ou um sócio (nome a do pelo pre si den te do clube) acom pa nha rão o 
ven ce dor à ceri mô nia de pre mia ção. 

•  Cada um dos 23 ven ce do res por méri to rece be rá um cer ti fi ca do 
de men ção hon ro sa e um prê mio em dinhei ro no valor de US$500 (ou 
equi va len te na moeda local).

Como par ti ci par
Os Lions clu bes inte res sa dos em par ti ci par deste con cur so devem enco men
dar um Kit do Concurso de Cartaz sobre a Paz do Departamento de Vendas 
de Materiais para Clubes na Sede Internacional. Disponível nos 11 idio mas 
ofi ci ais da asso cia ção, este kit custa US$11,95 mais os cus tos de remes sa, 
pos ta gem e impos tos, se hou ver. Cada kit con tém tudo o que o seu clube 
pre ci sa para patro ci nar um* con cur so em uma esco la ou em um grupo de 
jovens:
 • Guia e regras ofi ci ais do con cur so para clu bes  
 •  Guia e regras ofi ci ais do con cur so para esco las e gru pos 

juve nis 
 •  Folheto pro mo cio nal – pode ser repro du zi do e dis tri bu í do a cada 

par ti ci pan te para que possa levar con si go.
 • Decalque para afi xar no verso do car taz ven ce dor
 • Certificados para o ven ce dor e a esco la ou grupo juve nil 

* Os clubes podem patrocinar mais de um concurso tanto na mesma como      
em diversas escolas e/ou grupos de jovens, comprando mais de um kit. 
Os clubes enviarão um pôster por cada participante patrocinado ao nível 
seguinte de julgamento. 

O formulário de inscrição para o Concurso de Redação de Lions Clubs 
International está incluso neste kit e disponível no website de LCI. 
 

Os kits podem ser enco men da dos a par tir de 15 de 
janei ro até 1° de outu bro de 2018. Encomende o seu kit o quan to 
antes dando tempo sufi ci en te para a remes sa e pla ne ja men to do con cur so.

Para enco men dar kits do Cartaz sobre a paz (PPK 1), envie este formulário 
para o Departamento de Vendas de Materiais para Clubes de Lions Clubs 
International pelo clubsupplies@lionsclubs.org ou tele fo ne para  
o (630) 5715466 ou (800) 7107822 (somen te se ligar dos EUA, Porto 
Rico, Ilhas Virgens e Canadá) ou envie por fax para (630) 5710964. Obs.: 
Todas as encomendas pagas com cartão de crédito devem ser feitas online.

Para mais infor ma ções e pra zos do con cur so, fazer o download de vídeos 
e ver os car ta zes ven ce do res de anos ante rio res, visite www.lionsclubs.org/
peaceposter. 

Kit do Concurso de Cartaz sobre a Paz (PPK1) _________________________  

 Quantidade x US$11,95/cada $________

Idioma reque ri do _________________________             * Imposto $________

(Disponível em todos os idio mas ofi ci ais da asso cia ção)           

 * Custo de remes sa e pos ta gem $________

 Total $________
Forma de paga men to:
Conta do clube/dis tri to n° ____________________________________________

Nome do Lions clube: ________________________________________________

Assinatura do diri gen te (obri ga tó ria)  __________________________________

É muito importante para nós que os seus dados de pagamento estejam 
protegidos. As suas compras de mercadorias do Lions feitas com cartão de 
crédito* devem ser efetuadas diretamente online em www.lcistore.org Não 
inclua o número do seu cartão de crédito em nenhuma correspondência ou 
comunicação escrita. *Visa, MasterCard e Discover.

Entregar os kits enco men da dos para:
Nome ____________________________________________________________

Endereço (Caixa Postal não é válido) _________________________________

Cidade ______________________ Estado/Província _____________________

CEP ________________________________ País  _________________________

Telefone (requerido) ________________________________________________

email ____________________________________________________________

Para outros países  Os custos de postagem são adicionados com o processamento do pedido. 
O comprador arcará com os custos adicionais de impostos e/ou taxas alfandegárias. LCI não é 
responsável por quaisquer taxas ou custos alfandegários adicionais que possam incorrer mediante 
a entrega da sua encomenda.Overseas  Postage/handling charges will be added at the time of 
processing your order.

Estados Unidos Para pedidos dentro dos EUA, os custos de remessa serão calculados com o 
processamento da encomenda. É adicionada uma taxa para pedidos de entrega em dois dias.

Ao patro ci nar um Concurso de Cartaz sobre a Paz de Lions Internacional, o seu clube com par ti lha com o mundo as visões de Paz das cri an ças da sua  
comu ni da de.

ENCOMENDE

AGORA! 
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