Office use only

Solicitação de Associado Vitalício

Batch ____________
Staff initials _______
Club
☐
District Office ☐
India Office ☐

(Preencher todos os campos abaixo).

Nome do Lions clube
Número do Clube / Número do
Distrito
(Nome)
Nome do Associado

(como deverá aparecer no
certificado)

(Inicial do meio)
(Sobrenome)

Número do associado
Data de nascimento
Ano em que se tornou Leão
Número de anos de serviços ativos
Afiliação anterior em outro clube?
Nome do clube ou clubes
O associado está gravemente doente

☐

Sim

Outros comentários:

Informações sobre o
pagamento
(selecione uma)

☐

$650 Cheque anexo

☐

Outro tipo de pagamento (descrever):

☐

$650 Pagamento antecipado via MyLCI

A informação acima está sendo apresentada com a plena compreensão dos seguintes requisitos para a categoria de
Associado Vitalício.
•
•
•
•

Qualquer associado de um clube que tenha sido associado ativo como Leão durante vinte (20) anos ou mais;
Ou qualquer associado de um clube que tenha sido associado ativo durante quinze (15) anos ou mais, e que tenha
pelo menos setenta (70) anos de Idade;
Ou qualquer associado de um clube que esteja gravemente enfermo
E que tenha prestado serviços relevantes ao seu clube, sua comunidade ou à associação; pode ser concedido o
certificado de associado vitalício do clube local, mediante
(1) Recomendação do seu clube
(2) Pagamento à associação no valor de US$650,00, ou o seu equivalente em moeda local, efetuado pelo clube
em lugar de todas as futuras quotas devidas à associação.

OBSERVAÇÃO: PERMITA UM PRAZO DE 8 SEMANAS PARA A ENTREGA DO CERTIFICADO PERSONALIZADO DE ASSOCIADO VITALÍCIO E CARTÃO DE ASSOCIADO.

Nome do Dirigente do Clube
Email do Dirigente do Clube

Data:

Assinatura do Dirigente do Clube
Título do Signatário

☐

Presidente do Clube

☐

Secretário do Clube

O pagamento antecipado do certificado de Associado Vitalício pode ser feito via MyLCI na página de Extratos/Quotas, ou pode ser efetuado por
meio de chequer ou outro método da sua escolha. O pagamento deve ser efetuado antes da aprovação do certificado de Associado
Vitalício. Envie a solicitação preenchida para Lions Clubs International, Member Service Center, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842
MemberServiceCenter@lionsclubs.org · Fone - 630-203-3830 · Fax 630-571-1687

