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Allmän information
Lionklubbar kan sponsra tävlingen i en lokal skola eller organiserad ung-
domsgrupp. Tävlingen är öppen för ungdomar som är mellan 11 – 13 år  
den 15 november 2018. Deltagarna skall skapa affischer med sin tolkning 
av tävlingens tema ”Vänlighet har betydelse”.

En vinnare ska utses i varje tävling som sponsras av en klubb och sändas 
till distriktsguvernören. Det vinnande bidraget på distriktsnivå går vidare till 
multipeldistriktsomgången. Därifrån går vinnaren vidare till internationella 
kontoret för den slutliga bedömningen. Alla bedömningar är grundade på 
originalitet, konstnärlighet och tolkning av temat.

I finalomgången utses en förstapristagare och 23 finalister som tilldelas 
hedersomnämnanden.

Utmärkelser
Ungdomarna som avancerar till den internationella finalen får följande 
erkänsla:
•  Förstapristagaren får en resa till prisutdelningen, där han eller hon får  

motta USD 5 000 kontant (eller motsvarande belopp i lokal valuta) och en 
plakett. Två familjemedlemmar (den ena måste vara vinnarens förälder eller 
målsman) och presidenten eller en medlem i den sponsrande lionklubben 
(utses av klubbpresidenten) ska följa med till prisutdelningen.

•  De 23 finalisterna tilldelas ett hedersomnämnande bestående av USD 
500 kontant (eller motsvarande belopp i lokal valuta) och ett diplom.

Hur man deltar
Lionklubbar måste beställa tävlingspaketet från Club Supplies Sales 
Department vid det internationella huvudkontoret. Det finns på alla språk som 
Lions använder officiellt. Priset är USD 11,95 plus frakt och expeditionsavgift 
och innehåller allt en klubb behöver för att sponsra en* skola eller organise-
rad ungdomsgrupp:
 • Vägledning och regler för klubben  
 • Vägledning och regler för skolan eller ungdomsgruppen
 •  Meddelande till deltagarens familj kan kopieras och överlämnas 

till deltagarna
 • Etikett som ska sättas på baksidan av den vinnande teckningen
 • Diplom till vinnaren och den sponsrade skolan eller ungdomsgruppen

*En klubb kan sponsra mer än en tävling i till exempel en och samma skola 
(skolor) och/eller ungdomsgrupp(er) genom att köpa mer än ett tävlingspa-
ket. Klubben skall i så fall sända en affisch per sponsrad tävling för bedöm-
ning på nästa nivå.

Tävlingsformuläret för Lions internationella uppsatstävling är också inkluderat 
i detta paket och finns även tillgängligt på LCI:s webbplats.

Tävlingspaketet kan inköpas mellan den 15 januari och 
den 1 oktober 2018. Beställ paketet i god tid eftersom leverans och 
planering av tävlingen tar tid.

För att beställa tävlingspaket (PKK 1) ska du skicka detta formulär till Club 
Supplies Sales Department vid det internationella huvudkontoret via e-post 
clubsupplies@lionsclubs.org eller genom att ringa 630-571-5466 eller faxa 
till 630-571-0964. Obs: Alla beställningar via betalkort måste genomföras 
på webbplatsen.

Besök www.lionsclubs.org/peaceposter om du vill ha mer information om 
tävlingen, tidsgränser, ladda hem en video eller se de vinnande teckningarna 
från tidigare år, ange sökordet “fredsaffisch”.

Sänd _________ (antal) tävlingspaket (PPK-1) á USD 11,95 styck ______ USD

Önskat språk ____________________                                Skatt ______ USD             

(Finns på alla officiella språk)            Porto och expeditionsavgift ______USD

                                                                              Summa ______USD

Betalningsmetod 

Debitera klubb/distrikt nr _____________________________________________

Lionklubbens namn __________________________________________________

Tjänstemans namnteckning (krävs) _____________________________________

Det är viktigt för oss att skydda din betalningsinformation. Inköp som genom-
förs via betalkort* måste genomföras online på www.lcistore.org. Inkludera 
inte ditt kortnummer i någon skriftlig kommunikation eller korrespondens. 
*Visa, MasterCard, Discover.

Sänd beställningen till:
Namn ____________________________________________________________

Adress (ej box) ____________________________________________________

Postnr och ort ______________________________________________________

Land _____________________________________________________________

Telefonnummer dagtid (krävs) ________________________________________

E-postadress: ______________________________________________________

För beställningar utanför USA – Porto och expeditionsavgift tillkommer när beställningen hand-
läggs. Ytterligare avgifter för tull och skatt kan komma att läggas på av lokala myndigheter när du mot-
tar beställningen. Vi ansvarar inte för några ytterligare avgifter som debiteras av lokala myndigheter.

Sponsra Lions internationella affischtävling för fred och ge ungdomar i ert område möjlighet att ge uttryck för sina visioner om fred.
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