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Lions Clubs Internationals tävlingsregler 
 
För samtliga tävlingar 
1. Samtliga tävlingar bedöms av den internationella 

styrelsens PR-kommitté vid den internationella 
kongressen. 

 
2. Vinnarna offentliggörs vid internationella kongressen och 

publiceras i tidningen LION samt på LCI:s webbplats. 
 
3. Alla bidrag betraktas som Lions Clubs Internationals 

egendom och kommer inte att returneras.  De kommer att 
användas på det sätt organisationen finner lämpligt. 

 
4. Public Relations and Communications Division vid det 

internationella huvudkontoret sänder utmärkelserna till 
vinnarna före den 1 september efter internationella 
kongressen. 

 
5. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. 
 
I. Internationell bulletintävling 
Utmärkelser: Certifikat för första pris 
Fyra certifikat för hedersomnämnande  
 
1. Tävlingen är öppen för lionklubbar och distrikt (inte 

multipeldistrikt). Utmärkelserna ovan utfärdas i varje 
kategori. 

 
2. Lionklubbar bör sända in två exemplar av sin bästa 

bulletin (samma utgåva). 
 
3. Distrikt bör sända in två exemplar av sin bästa bulletin 

(samma utgåva). Distrikt som har olika typer av 
bulletiner/nyhetsbrev kan enbart delta med den ena 
typen. (Den första bulletinen från ett distrikt som mottas av 
Public Relations and Communications Division vid det 
internationella huvudkontoret kommer att inkluderas i 

bedömningen). 
 
4. Bulletinerna bör vara Public Relations and 

Communications Division tillhanda senast den 1 maj för 
att komma med i bedömningen vid den internationella 
kongressen. Det officiella registreringsformuläret 
måste åtfölja bulletinen. Klubbar som önskar skicka in 
digitala bidrag kan göra det via PR@lionsclubs.org. 
Samma sistadatum och kriterier gäller. 

 
5. Bulletinerna bedöms grundat på innehållets kvalitet, 

layout, design och tryckning. 
 
II. Internationell webbsidetävling 

Utmärkelser: Certifikat för fösta pris 
  Två certifikat för hedersomnämnande 
 
1. Tävlingen är öppen för lionklubbar, distrikt och 

multipeldistrikt. De ovan nämnda utmärkelserna utfärdas 
i varje kategori. 

 
2. Deltagande klubbar, distrikt och multipeldistrikt måste 

ange sin webbsideadress på det officiella 
registreringsformuläret. 

 
3. Bidragen bör skickas via e-post till PR@lionsclubs.org och 

vara Public Relations and Communications Division 
tillhanda senast den 1 maj för att komma med i 
bedömningen vid internationella kongressen. Det officiella 
registreringsformuläret måste åtfölja bidraget.  

 
4. Webbsidorna bedöms grundat på innehållets kvalitet och 

design. 
 

 
DETTA REGISTRERINGSFORMULÄR MÅSTE ÅTFÖLJA ALLA BIDRAG TILL  

BULLETINTÄVLINGEN OCH WEBBSIDETÄVLINGEN 
OFFICIELLT REGISTRERINGSFORMULÄR 
Var vänlig använd skrivmaskin eller texta tydligt 

 
Tävlingsnivå (markera en): Lionklubb  Distrikt   Multipeldistrikt 
 
Lions Club (för bidrag på klubbnivå)            Distrikt      
 
Land               Multipeldistrikt ______     
 
URL/Internetadress (för webbsidetävlingen)            
 
Bidraget gäller följande tävling (markera en): Bulletin  Θ  Webbsida Θ 
 
Namn                
 
Adress                
 
Postnummer och ort                  Land      
  
Telefon:                   Fax        
  
E-post:               
 
Lions Clubs International, Public Relations and Communications Division, 300 W 22ND STREET, OAK BROOK, IL 60523-8842 USA • 

mailto:PR@lionsclubs.org
mailto:PR@lionsclubs.org


PR-763.SW     08/16 

www.lionsclubs.org 


	Lions Clubs Internationals tävlingsregler
	För samtliga tävlingar
	Tävlingsnivå (markera en): Lionklubb  Distrikt   Multipeldistrikt


