FORMULÁRIO DE CERTIFICAÇÃO DE LEO A LEÃO

Utilize este formulário para receber o desconto de ex-Leo e o crédito por anos de serviço Leo depois de adicionar o
ex-Leo à lista de associados do Lions clube. Quem deve usar este formulário:
1)

Os Clubes que não usarem o MyLCI para adicionar associados ou fundar clubes ou

2)

Ex-Leo com idade acima de 30 anos

Nome:

Sobrenome:

Data de nascimento (MM/DD/AA):

Endereço de email:

Confirmação da idade:

Carteira de motorista

Carteira de identidade

Passaporte

Certidão de nascimento

Outro

Nome do Lions Clube:
Número de associado do Lions:

Número do Lions clube:

(Exceto em um novo Lions clube)

(Exceto em um novo Lions clube)

Número de associados Leo:

Nome do antigo Leo clube:
(se souber)

Data de afiliação ao Leo clube: (mês/ano):

Data de encerramento da afiliação Leo (mês/ano):

Número total de meses de Serviços Leo
Tipo de desconto:

Ex-Leo com até 30 anos de idade

Ex-Leo com mais de 30 anos de idade

ASSINATURA: ____________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário de Clube, Governador de Distrito ou Leão Orientador
Ao assinar este formulário, certifico que sou o atual Governador de Distrito, Leão Orientador ou Secretário de Clube,
tendo verificado que o associado acima é um Ex-Leo e toda informação reportada está correta.

Nome em letra de forma:

Cargo Leonístico:

Assinatura:

Data:

Ex-Leos formando um novo Lions Clube

Ex-Leos se afiliando ou em um Lions Clube existente

Envie este formulário juntamente com a documentação
da carta constitutiva para:

Primeiro, adicione o ex-Leo à lista de
associados do clube da forma normal (online, via MyLCI ou

Departamento de Novos Clubes

formulário MMR). Envie este formulário a:

Lions Clubs International

Centro de Atendimento aos Associados

300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842,

Lions Clubs International

EUA Fone: (630) 203-3845

300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842,

Fax: (630) 571-1691

EUA Fone: (630) 468-3830

Email: newclubs@lionsclubs.org

Fax: (630) 571-1687
Email: MemberServiceCenter@lionsclubs.org

Ex-Leo com idade de até 30 anos
•

Um Leo atual ou antigo que se associe a qualquer tipo de
Lions clube. o Um Leo por pelo menos um ano e um dia.
o

Entre a maioridade legal até 30 anos de idade.

•

Há isenção de pagamento da joia de admissão/taxa de fundação.

•

Há isenção de 50% das Quotas internacionais.

Ex-Leo com idade de até 30 anos
•

Um Ex-Leo que se associe a qualquer tipo de
Lions clube. o Um Leo por pelo menos um ano
e um dia.
o

•

Acima de 30 anos de idade.

Há isenção de pagamento da joia de admissão/taxa de fundação.

Descontos do Programa de Leo a Leão
Joia de fundação

Joia de admissão

Quotas internacionais

Ex-Leo com 30 anos de idade ou menos

US$ 0

US$ 0

50% desconto

Ex-Leo com idade de até 30 anos

US$ 0

US$ 0

Sem desconto

Crédito de anos de Serviços Leo
Os anos de serviços como Leo serão creditados nos registros do novo associado Leão.
Certificado de Conclusão de Serviços Leo
Todos os Leos em dia com as suas obrigações que encerrarem a afiliação no seu Leo clube são elegíveis a receber um
Certificado de Conclusão de Serviços Leo em reconhecimento a sua contribuição ao clube e à comunidade. Para obter o
certificado, visite www.lionsclubs.org e digite “certificado de conclusão de serviços Leo” na caixa de busca no canto
superior direito. Pode-se fazer o download do certificado, personalizá-lo e o imprimir, a critério do Lions clube patrocinador
e apresentar ao ex-Leo em uma cerimônia ou evento apropriado.
Informações adicionais
Perguntas relacionadas ao programa de Leo a Leão podem ser encaminhadas a leo2lion@lionsclubs.org.
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