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Inscrição do Coordenador de Clubes de Interesse Especial 
O Programa de Clubes de Interesse Especial acontece de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2020. 

INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO 

Sobrenome  Nome  Nº do associado  

Endereço para 

correspondência 

 

Cidade  Estado/Província  CEP  

País  Idiomas que fala:  

Telefone  E-mail   

Distrito  Há quanto tempo você é companheiro Leão? 

 

Que oportunidades para clubes de interesse 

especial você identificou e gostaria de 

prosseguir?  

Seja específico. 

Clube nº 1  

Clube nº 2 

Clube nº 3 

Mais clubes planejados ou informações que 

você gostaria de repassar: 

 

Quais são as habilidades pessoais e 

profissionais que o qualificam para ser um 

Coordenador de Clubes de Interesse 

Especial? 

 

Em quantos novos clubes você se envolveu 

na formação ou formou sozinho?                     

(Forneça os nomes e distritos)  

 

Selecione uma ou todas as opções que se 

apliquem: 

 

 Leão Orientador 

 Organizador de Novos Clubes 

 Contemplado com o Prêmio de Extensão 

Quantos associados novos você já patrocinou? (forneça apenas o número) ______ 
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REFERÊNCIAS 

Forneça três Leões como referência. 

Nome  Relacionamento  

Título  Telefone 
 

E-mail  

Nome  Relacionamento  

Título  Telefone 
 

E-mail  

Nome  Relacionamento  

Título  Telefone 
 

E-mail   

ASSINATURAS NECESSÁRIAS DO DISTRITO  

  

Governador de Distrito                      Data Coordenador da GMT de Distrito Data 

Nº do distrito  

Comentários do 

distrito: 

 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E ASSINATURA 

Se a minha inscrição para Coordenador de Clubes de Interesse Especial for aceita, concordo que serei reembolsado pelas despesas 

elegíveis relacionadas com o Plano de Desenvolvimento de Clubes de Interesse Especial aprovado somente se as ações, conforme 

descritas no referido plano, resultarem em pelo menos três novos clubes e/ou 100 associados fundadores nos clubes de interesse 

especial que planejei. Tem que ser enviado um formulário de Plano de Desenvolvimento de Clubes de Interesse Especial para cada 

distrito em que você pretenda trabalhar. 

 Entendo que o reembolso das despesas elegíveis do Programa de Clube de Interesse Especial não excederá: na área 
jurisdicional - US$ 2.000; fora da área jurisdicional - US$ 5.000.  

 As inscrições estão sujeitas a disponibilidade de fundos do Programa de Clubes de Interesse Especial dentro de um ano 
Leonístico.  

 As inscrições dos coordenadores ao Programa de Clube de Interesse Especial devem ser enviadas e recebidas em LCI antes de 
30 de setembro de 2019. 

 Os Leões que estiverem servindo como governadores de distrito são inelegíveis para servir simultaneamente como 
coordenadores de clubes de interesse especial por decisão feita pela Diretoria Internacional na reunião de junho de 2018. 

 

Prazo para Solicitação da Carta Constitutiva - As solicitações de cartas constitutivas devidamente preenchidas recebidas na Sede 

Internacional em Oak Brook, Illinois, EUA, até o encerramento do horário comercial do dia 20 de junho serão processadas para o ano 

Leonístico vigente. (Capítulo 10 do BPM) 

Atesto que, de acordo com o meu conhecimento, minhas respostas são verdadeiras e completas. Entendo que mesmo cumprindo todos os requisitos 

para o cargo, não seja garantido que eu assuma o cargo de Coordenador de Clubes de Interesse Especial. 

Assinatura  Data  

Envie o formulário preenchido para: Divisão do Desenvolvimento do Quadro Associativo de Lions Clubs International 

300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523, EUA E-mail: specialtyclubs@lionsclubs.org   SCPCApp7.2018.PO 

mailto:specialtyclubs@lionsclubs.org
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