
PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO FUNDADOR

Venho através desta solicitar minha inscrição como sócio fundador 

do Lions Clube de  _____________________________________________

afiliado de Lions Clubs International, por qual foi organizado. Eu 

concordo em seguir as normas dos estatutos e regulamentos 

adotados pelo clube citado acima.

Escreva em letra de imprensa legível.

NOME ________________________________________________________

ENDEREÇO ___________________________________________________

CIDADE ______________________________________________________ 

ESTADO/PAÍS _________________________________________________  

CEP __________________________________________________________

TELEFONE ____________   o Residencial  o Celular o Comercial

EMAIL ________________________________________________________  

OCUPAÇÃO/PROFISSÃO ______________________________________ 

ANO DO NASCIMENTO ________________________________________

SEXO     o MASCULINO  o FEMININO

FAVOR INDICAR
o NOVO SÓCIO - US$30  
 ou
Consulte os critérios de classificação e taxas no verso para 
o seguinte:
o SÓCIO TRANSFERIDO o SÓCIO FAMILIAR      
o ATUAL OU EX- LEO o ESTUDANTE
o JOVEM ADULTO –  Deve estar se afiliando a um Leo Lions clube
 

CHEQUES NOMINAIS A LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

MANTENHA ESTA PARTE SUPERIOR DO PEDIDO PARA OS REGISTROS DO CLUBE. 

ENTREGUE A PARTE INFERIOR DO PEDIDO PARA O NOVO SÓCIO

 CARTÃO DE SÓCIO FUNDADOR
 Este cartão certifica que o Leão

__________________________________________________________________

apresentou inscrição para torna-se sócio fundador do Lions Clube  

_________________________________  pagou a joia de admissão de clube 

necessária e está ciente das disposições no verso deste cartão.

Assinatura do Sócio Proposto: ______________________________________

Assinatura do Organizador/Cargo: ____________________  Data: ________  



Novos Sócios
Todos os novos sócios pagam uma joia de admissão de US$35 ou devem apresentar 
um certificado de isenção da mesma. As quotas internacionais totalizam US$ 43,00 
por ano e este valor será cobrado em duas parcelas semestrais. Serão cobradas tam-
bém quotas distritais, de distrito múltiplo e de clube.

As quotas internacionais para os clubes recém organizados serão rateadas pelos 
meses restantes do semestre findando em 30 de junho ou 31 de dezembro.

Sócios Familiares
O primeiro sócio da família (chefe do domicílio) paga quotas internaionais integrais 
(US$ 43), e até no máximo mais quatro sócios familiares pagam somente metade das 
quotas internacionais (US$ 21,50). Todos os sócios familiares pagam joia de admissão 
única de US$ 30.

O Programa de Unidade Familiar está aberto para sócios familares que (1) se quali-
fiquem para ser sócio Leão, (2) atualmente estejam no mesmo clube ou se associando 
a ele e (3) morem no mesmo domicílio, sendo relacionados por laços de nascimento, 
casamento ou outro laço legal. As relações familiares comuns são de pais, filhos, côn-
juges, tios, sobrinhos, avós, sogros e dependentes legais. Preencha a certificação de 
sócio familiar do Relatório de Sócios Fundadores (TK-21a).

Estudantes
Os estudantes com idades entre a maioridade legal e 30 anos estão isentos do 
pagamento de joia de admissão e pagam metade das quotas internacionais. Os es-
tudantes com mais de 30 anos e integrantes de um Lions Clube Universitário pagam 
US$10 de joia de admissão e quotas internacionais integrais.  Envie o Formulátrio de 
Certificação de Sócio Estudante (STU-5).

*Novos clubes universitários e clubes com a maioria de sócios estudante devem pagar 
antecipadamente um ano de quotas internacionais para estudante (US$19.50).

Formandos Leos
Todos os formandos Leos recebem isensão da joia de fundação. Os formandos Leos, 
até a idade de 30 anos, que tenham sido um Leo por pelo menos um ano, pagam 
metade das quotas internacionais. Envie o Formulário de Certificação de Leo a Leão 
e de Transferência de Anos de Serviço (LL-2) para cada formando Leo com menos de 
30 anos de idade. 

Jovens Adultos
Jovens adultos, até a idade de 30 anos, estão isentos do pagamento da joia de 
admissão e pagam metade das quotas internacionais ao se afiliarem a um Leo Lions 
clube. Envie um Formulário de Certificação de Leo a Leão e de Transferência de Anos 
de Serviço (LL-2) para cada jovem adulto.

Sócios Transferidos
Os sócios transferidos pagam uma joia de admissão de US$20 e devem ter deixado 
o seu clube anterior em dia com suas obrigações e ser transferidos para o clube novo 
dentro de 12 meses. Forneça os seguintes dados:

NOME DO CLUBE ANTERIOR__________________________________________________

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLUBE ANTERIOR ____________________________

DISTRITO ____________________________________________________________________

TK-188 PO  5/17

Novos Sócios
Todos os novos sócios pagam uma joia de admissão de US$30 ou devem 
apresentar um formulário de certificação de isenção da mesma. As quotas 
internacionais totalizam US$ 43,00 por ano, e este valor será cobrado em duas 
parcelas semestrais. Serão cobradas também quotas distritais, de distrito 
múltiplo e de clube.

As quotas internacionais para os clubes recém organizados serão 
rateadas pelos meses restantes do semestre findando em 30 de junho ou 
31 de dezembro.


