FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DO
PRÊMIO PARA OS DEZ MELHORES ASSESSORES DE ACAMPAMENTOS E INTERCÂMBIOS JUVENIS
O Assessor de Acampamento e Intercâmbios Juvenis que desempenhou um excelente serviço pode ser indicado para receber
o Prêmio para os Dez Melhores Assessores de Acampamento e Intercâmbios Juvenis. O indicado deve ter sido um assessor de
YCE de distrito ou distrito múltiplo durante o ano Leonístico para qual está sendo indicado. As indicações são enviadas
durante o ano no qual o prêmio será concedido imediatamente após a conclusão do mandato do assessor indicado. As
indicações devem ser enviadas ao Departamento de Programas Juvenis na Sede Internacional até 15 de novembro. Os
recebedores do prêmio são selecionados na Reunião da Diretoria Internacional em abril.
O conselho de governadores do distrito múltiplo pode indicar anualmente um candidato do distrito múltiplo para o prêmio. O
governador de distrito pode indicar um candidato de um distrito único (não subdistrito de um distrito múltiplo). Cada distrito
múltiplo e distrito único está limitados a uma indicação por ano. O distrito múltiplo que tiver 15 ou mais subdistritos pode
fazer duas indicações por ano.
Candidato______________________________________________________________________________________________
Assessor de Acampamento e Intercâmbio Juvenis do:

Distrito__________

Distrito Múltiplo ___________

Nome do Lions clube_____________________________________________________ Número do Lions clube_____________
_

Endereço_________________________________________________________ Cidade________________________________
Estado/Província_______________________________ CEP______________________ País____________________________
__

Fone ________________________________________ E-mail_____________________________________________________

A. PARTICIPANTES DE ACAMPAMENTOS JUVENIS
1. O seu distrito ou distrito múltiplo patrocina um acampamento juvenil internacional? Sim
Número de jovens que participaram do acampamento:
Número de países representados:

Não

___________
___________

2. O seu distrito ou distrito múltiplo enviou jovens a um acampamento juvenil internacional?
Número de jovens enviados a acampamentos em outros países:
Número de países para onde foram enviados jovens:

Sim

Não

____________
____________

B. PARTICIPANTES DE INTERCÂMBIOS JUVENIS
OBSERVAÇÃO: não inclua jovens hospedados em ou patrocinados para um acampamento juvenil internacional nesta
seção, mesmo que o jovem tenha passado um tempo com uma família anfitriã.
1. Jovens recebidos de outros países:

2. Jovens patrocinados para outros países:

Número de pedidos de hospedagem recebidos: ___________
Número de jovens recebidos:
____________
Número de Lions clubes anfitriões:
____________
Número de famílias anfitriãs:
____________
Número de países:
____________

Número de inscrições recebidas:
_____________
Número de jovens enviados:
_____________
Número de Lions clubes patrocinadores: _____________
Número de países anfitriões:
_____________

Para a categoria A e B, anexe a lista de países, número de jovens recebidos de cada país e suas faixas etárias.
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Preencha ambos os lados do relatório

Relatório
Resuma os destaques das atividades de Acampamento e Intercâmbio Juvenis deste ano do indicado.

USO EXCLUSIVO DO DISTRITO MÚLTIPLO
Eu indico por meio desta o Leão_________________________________________ do Distrito Múltiplo_________________ ao
Prêmio para os Dez Melhores Assessores de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis do ano Leonístico de 2014-2015.
Minha assinatura confirma que este indicado recebeu a aprovação do conselho de governadores do distrito múltiplo.
Presidente de Conselho___________________________________________________________________________________
Nome (em letra de forma)

_______________________________________________________________________

___________________________

Assinatura

Date

*****************************************************************************************
USO EXCLUSIVO DO DISTRITO A assinatura do governador de distrito é necessária somente se o candidato for de um distrito único que
não integre um distrito múltiplo.

Eu indico por meio desta o Leão____________________________________________ do Distrito_______________ ao Prêmio
para os Dez Melhores Assessores de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis do ano Leonístico de 2014-2015.
Governador do distrito___________________________________________________________________________________
Nome (em letra de forma)

_______________________________________________________________________
Assinatura
Envie o formulário até 15 de novembro para:
Lions Clubs International
Departamento de Programas Juvenis
nd
300 W. 22 Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
Telefone: 630 468 6994
Fax: +1 630 706 9062
E-mail: youthexchange@lionsclubs.org

____________________________
Date

