AA
TIL
T
NY

PEACE

LIONIEN 31. VUOT UIN EN
KANS AINV ÄL IN EN
RAUH ANJ UL IST EK ILPAIL U

2018-2019

Ystävälliset teot ovat tärkeitä

Sponsoroikaa rauhanjulistekilpailua yhdessä klubien kanssa kaikkialla maailmassa ja antakaa lapsille mahdollisuus ilmaista heidän käsityksensä rauhasta.

Miten kilpailu järjestetään

Lionsklubit järjestävät kilpailun paikallisessa koulussa tai organisoidulle nuo
risor yhmälle. Kilpailu on avoin oppilaille, joiden ikä on 11-13 vuotta 15.
marraskuuta 2018. Osallistuvia oppilaita pyydetään luomaan visuaalinen
tulkintansa kilpailun teemasta “”Ystävälliset teot ovat tärkeitä.”.”
Yksi voittaja jokaisesta sponsoroidusta kilpailusta valitaan edelleen piirikuver
nöörin arvosteltavaksi. Piirin tasolla lähetetään yksi voittaja edelleen monin
kertaispiirin kilpailuun ja sieltä yksi voittajajuliste lähetään kansainväliseen
päämajaan lopulliseen arvosteluun. Kilpailutyöt arvostellaan kaikilla tasoille
alkuperäisyyden, taiteellisten ansioiden ja kilpailun teeman tulkinnan perus
teella.
Lopullisen arvostelun aikana valitaan 23 kunniapalkinnon voittajaa ja yksi
pääpalkinnon voittaja edustamaan ympäri maailmaa lähetettyjä monia kil
pailutöitä.

Palkinnot

Lopulliseen kansainväliseen arvosteluun etenevien julisteiden taiteilijat saavat
tunnustusta seuraavasti:
• Kansainvälisen pääpalkinnon voittaja saa matkan palkintoseremo
niaan. Palkintoseremoniassa hän saa 5000 US dollarin käteispalkinnon
(tai vastaavan summan paikallisvaluutassa) sekä kaiverretun plaketin. Kaksi
perheenjäsentä (yksi voittajan vanhemmista tai laillinen holhooja) sekä
sponsoroivan lionsklubin presidentti tai klubin jäsen (klubipresidentin mää
räämänä) saattaa voittajan palkintoseremoniaan.
• 23 kunniapalkinnon voittajaa saa US$500 käteispalkinnon (tai vas
taavan paikallisen summan) sekä kunniakirjan.

Kuinka voit osallistua

Lionsklubin tulee tilata rauhanjulistekilpailupaketti kansainvälisen päämajan
klubitarvikkeiden myyntiosastosta. Paketti on saatavana kaikilla 11 virallisel
la kielellä ja se maksaa US$11,95 sekä lähetys- ja käsittelykulut. Jokainen
paketti sisältää kaiken, mitä klubisi tarvitsee järjestääkseen kilpailun yhdes
sä* koulussa tai organisoidulle nuorisor yhmälle:
• Viralliset klubin kilpailuohjeet ja -säännöt
• Viralliset koulun tai nuorisoryhmän kilpailuohjeet
ja -säännöt
• Osanottajan mainos voidaan jäljentää ja antaa jokaiselle osallistu
valle oppilaalle kotiin vietäväksi
• Tarra kiinnitettäväksi voittajajulisteen taakse
• Kunniakirjat kilpailun voittajalle ja sponsoroidulle koululle tai
nuorisoryhmälle
*Klubit voivat sponsoroida montaa eri kilpailua joko samassa koulussa tai
eri kouluissa ja/tai nuorisoryhmissä ostamalla useamman kilpailupaketin.
Klubien tulee lähettää yksi juliste per sponsoroitu kilpailu seuraavalle arvostelutasolle.
Lionien kansainvälisen esseekirjoituskilpailun osallistumislomake sisältyy
pakettiin ja löytyy myös verkkosivuilta.
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Paketit ovat saatavana 15. tammikuuta – 1. lokakuuta
2018. Osta pakettisi aikaisin, jotta jää riittävästi aikaa lähettämiseen ja kil

pailun suunnitteluun.

Tilaa Rauhanjulistekilpailun paketti (PPK 1) lähettämällä tämä lomake
Klubitarvikkeiden osastoon osoitteeseen clubsupplies@lionsclubs.org; soitta
malla numeroon 1-630-571-5466 tai faksaamalla se numeroon 1-630-5710964. Huomaa, että luottokortilla maksettavat tilaukset on tehtävä verkossa.
Lisätietoja kilpailusta saat lataamalla videon ja tutustumalla aikaisempien
voittajien töihin osoitteessa www.lionsclubs.org/peaceposter. Etsi
hakusanalla “rauhanjulistekilpailu.”
Rauhanjulistekilpailupaketti (PPK-1) _________ kpl. US$11,95/kpl. $________
Haluttu kieli ____________________________
(Saatavana kaikilla virallisilla kielillä.)

Maksutapa:

Vero* $________
Postitus ja käsittely* $________
Yhteensä $________

Klubin/piirin kv. tilinumero____________________________________________
Lionsklubin nimi______________________________________________________
Virkailijan nimikirjoitus (vaaditaan) _____________________________________
Lionien luottokorttitietojen suojeleminen on meille tärkeää. Kun käytät luot
tokorttia*ostosten tekemiseen, tilaukset ja maksut tulee suorittaa verkossa
osoitteessa www.lcistore.org.. Älä kirjoita luottokortin numeroa mihinkään
muuhun kirjalliseen viestintään. *Visa, Mastercard, Discover.

Lähetä tilaus:
Nimi_______________________________________________________________
Lähiosoite (ei postilokero-osoitetta)______________________________________
Postinumero- ja toimipaikka____________________________________________
Maa_______________________________________________________________
Puhelinnumero päiväsaikaan (vaaditaan)________________________________
Sähköpostiosoite:____________________________________________________
Postitus- ja käsittelykulut:
USA:n ulkopuolisten toimitusten posti- ja käsittelykulut tullaan lisäämään hintaan tilauksen käsittelyn
yhteydessä.
Vero- ja tullimaksuja saatetaan veloittaa paikallisten lakien mukaisesti. Lions Clubs International ei ole
vastuussa näistä lisäkuluista.

