RELATÓRIO DE DIRIGENTES DE LEO CLUBE
Para o ano Leonístico que se inicia em 1º de julho de ______
Para acelerar o relatório, indique os novos dirigentes de Leo clube via MyLCI. Para receber assistência, leia as instruções
passo-a-passo. Caso não possa reportar via MyLCI, você poderá encaminhar o formulário para o Lions Clubs International
assim que for possível. Datilografe ou escreva com letra legível. Os requisitos para o login no MyLCI dos dirigentes terão
como base as informações oferecidas neste formulário.
Nome do Leo Clube
Nome do Lions Club Patrocinador

Número do Leo Clube
Número do Lions Clube ____________________

1.) Cada Leo clube precisa declarar-se como um Leo Clube Alfa (de 12 a 18 anos de idade) ou um Leo Clube Ômega (de
18 a 30 anos de idade). Os Leos Alfas e Ômegas não podem ser associados de um mesmo Leo Clube.
Selecione apenas uma opção: Este clube é um Leo Club Alfa (12-18 anos)

OU Leo Clube Ômega (18-30 anos)

2.) Cada Leo clube deve também se declarar como um Leo Clube com base na escola ou na comunidade. Os clubes
Omega e Alfa podem ser baseados tanto na escola como na comunidade.
Selecione apenas uma opção: Este clube é um clube com base na escola

OU

clube com base na comunidade

SEÇÃO I: INFORMAÇÃO SOBRE O CONSELHEIRO DE LEO CLUBE
Importante: Conselheiro do Leo Clube deve ser um associado do Lions Clube patrocinador. Vice-conselheiros não recebem acesso ao MyLCI ou
comunicações de LCI.
Nome do Leão ________________________________________ Sobrenome do Leão __________________________________________________________
Número de Identificação do Associado ___________________________ Endereço ____________________________________________________________
Estado ________________________________ CEP_____________________________ País ____________________________________________________
Telefone preferencial ____________________________________________*Email ___________________________________________________________

*Um endereço de email exclusivo é necessário para acessar o MyLCI , para acessar recursos de associados e receber comunicações de LCI.

SEÇÃO II: INFORMAÇÕES SOBRE O PRESIDENTE DO LEO CLUBE
Nome ___________________________________________________ Sobrenome ____________________________________________________________
Número de Identificação de Leo ______________________________ Sexo ______________________ Ano de nascimento __________________________
Endereço ______________________________________________________________________________________________________________________
Cidade _________________________________ Estado ___________________ CEP_____________________ País ________________________________
Telefone preferencial____________________________________________ *E-mail _________________________________________________________

*Um endereço de email exclusivo é necessário para acessar o MyLCI , para acessar recursos de associados e receber comunicações de LCI.
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Preencha ambos os lados deste formulário

SEÇÃO III: CONSENTIMENTO DOS PAIS/TUTORES OU ASSOCIADO
É da responsabilidade do Lions clube patrocinador manter os registros de consentimento referentes a todos os jovens que se
associarem a um Leo clube. O Formulário de Afiliação ao Leo Clube Alfa (Leo50-A) deve ser analisado e preenchido por um
dos pais ou tutor dos associados do Leo clube abaixo da maioridade legal e guardado nos arquivos do Lions clube
patrocinador. O Formulário de Afiliação ao Leo Clube Ômega (Leo50-O) deve ser analisado e preenchido pelo novo associado
do Leo clube com maioridade legal e guardado nos arquivos do Lions clube patrocinador.
Ao assinar abaixo, confirmo que um formulário preenchido de Afiliação ao Leo Clube (Leo50-A ou Leo50-O) foi recebido para
todos os dirigentes e associados de Leo clube, incluindo o presidente do Leo clube listado acima. O formulário Leo50
preenchido indica consentimento para a entrada de dados pessoais do Leo no banco de dados dos associados de LCI para
serem usados para facilitar as comunicações com e entre os associados. Entendo que as informações pessoais fornecidas
acima devem ser usadas exclusivamente para avançar os propósitos de LCI incluindo: “unir os clubes em laços de amizade,
bom companheirismo e compreensão mútua" e realizar atividades operacionais de acordo com a norma de privacidade de
LCI.
______________________________
Assinatura do Presidente do Lions clube,
Secretário do Lions clube ou Conselheiro
de Leo clube

___________________________
Nome do assinante/dirigente

_____________________________
Cargo

______________________________
Número de Identificação do Associado

_____________________________
Data

********************************************************************************************************************
Queira enviar o formulário preenchido usando uma das opções abaixo:
Email: memberservicecenter@lionsclubs.org
Fax: +1 630 571 1692
Lions Clubs International, Centro de Atendimento aos Associados| 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, EUA
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