LEOSTA LIONIKSI SIIRTYMISLOMAKE
Käytä tätä lomaketta saadaksesi entiselle leolle alennuksen ja hyvitystä leopalveluvuosista sen jälkeen kun entinen leo on lisätty
lionsklubin jäseneksi. Kenen tulee käyttää tätä lomaketta:
1)

Klubit, jotka eivät käytä MyLCI:ta uusien jäsenten lisäämiseen tai uudet klubit tai

2)

Entiset yli 30-vuotiaat leot

Etunimi:

Sukunimi:

Syntymäaika (KK/PP/VV):

Sähköpostiosoite:

Ikä todistettu: :

Ajokortti

Virallinen henkilötodistus

Passi

Syntymätodistus

Muu

Lionsklubin nimi:
Lionin jäsennumero:

Klubinumero:
(Paitsi uudessa lionsklubissa)

(Paitsi uudessa lionsklubissa)

Leon jäsennumero:

Entisen leoklubin nimi:
(Jos tiedossa)

Leoklubiin liittymispäivämäärä: (kk/vuosi):

Leojäsenyyden päättymispvm (kk/vuosi):

Montako kuukautta leopalvelua:
Alennustyyppi:

Entinen leo, alle 30-vuotias

Entinen leo yli 30-vuotias

ALLEKIRJOITUS: ___________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klubin sihteeri, piirikuvernööri tai opaslion
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen todistan olevani nykyinen piirikuvernööri, opasleijona tai klubisihteeri ja että yllä olevien
tietojen perusteella olen todennut jäsenen olevan entinen leo.
Nimenselvennys:

Lionsvirka:

Allekirjoitus:_____________________________________ Päiväys:________________________________________________
Entiset leot jotka perustavat uuden lionsklubin
Toimittakaa tämä lomake charter-hakemuksen kanssa
osoitteeseen:
New Clubs Department
Lions Clubs International

Entiset leot jotka liittyvät olemassa olevaan lionsklubiin
Lisää ensin entinen leo klubin jäsenluetteloon normaalilla
tavalla (verkossa, MyLCI:n kautta tai MMR-lomakkeella).
Lähetä sen jälkeen tämä lomake osoitteella:

300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA

Member Service Center

Phone: +1-(630) 203-3845

Lions Clubs International

Faksi: +1-(630) 571-1691

300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA

Sähköposti: newclubs@lionsclubs.org

Phone: +1-(630) 468-3830
Faksi: +1-(630) 571-1687,
Sähköposti

MemberServiceCenter@lionsclubs org

Entinen alle 30-vuotias leo
•

Nykyinen tai entinen leo joka liittyy lionsklubiin.
o

Ollut leojäsen vähintään vuoden ja päivän.

o

Täysi-ikäinen - 30-vuotias.

•

Vapautus perustamis-/liittymismaksusta.

•

50% alennus kansainvälisestä jäsenmaksusta.

Entinen yli 30-vuotias leo
•

Nykyinen tai entinen leo joka liittyy
lionsklubiin.

•

o

Ollut leojäsen vähintään vuoden ja päivän.

o

o Yli 30-vuotias.

Vapautus perustamis-/liittymismaksusta.

Leosta lioniksi -ohjelman alennukset
Perustamismaksu

Liittymismaksu

Kansainvälinen jäsenmaksu

Entinen alle 30-vuotias leo

US$0

US$0

50% alennus

Entinen yli 30-vuotias leo

US$0

US$0

Ei alennusta

Leopalveluvuosia
Leopalveluvuodet hyvitetään lionsklubin jäsenen palvelutietoihin.
Todistus suoritetusta leopalvelusta
Kuka tahansa hyvässä asemassa oleva leo, joka eroaa leoklubista, voi saada Leoklubin palvelutodistuksen, jossa annetaan
tunnustusta hänen työstään klubin ja paikkakunnan puolesta. Todistuksen voi saada verkkosivulla www.lionsclubs.org
kirjoittamalla "leosta lioniksi todistus" hakulaatikkoon. Lomakkeen voi ladata ja siihen voi lisätä henkilökohtaisia tietoja
ennen sen tulostamista. Se tulisi ojentaa entiselle leolle jossain sopivassa tilaisuudessa.
Lisätietoja
Leosta lioniksi -ohjelmaa koskevissa kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa leo2lion@lionsclubs.org.
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