TIPOSD DE AFILIAÇÃO E TAXAS
Novo Sócio
Todos os novos sócios pagam uma joia de admissão
de US$35 ou devem apresentar um formulário de
certificação de isenção. As quotas internacionais
totalizam US$ 43,00 por ano. Serão cobradas também
quotas distritais, de distrito múltiplo e de clube.

Formulário de

Solicitação
de Afiliação

Sócio Transferido
Sócios transferidos em pleno gozo de seus direitos não
pagam a joia de admissão, quando se transferirem para
um clube existente dentro dos próximos 12 meses.
Sócios Familiares
O Programa de Unidade Familiar oferece às famílias a
oportunidade de receberem descontos especiais nas
quotas quando se afiliam juntos a um Lions clube. O
primeiro sócio da família (chefe do domicílio) paga quotas
internacionais integrais (US$ 43), e até no máximo mais
quatro sócios familiares pagam somente metade das
quotas internacionais (US$ 21,50). Todos os sócios
familiares pagam a joia de admissão única de US$ 35.
O Programa de Unidade Familiar está aberto para sócios
familares que (1) se qualifiquem para ser sócio Leão, (2)
atualmente estejam no mesmo clube ou se associando a
ele e (3) morem no mesmo domicílio, sendo relacionados
por laços de nascimento, casamento ou outro laço
legal. As relações familiares comuns são de pais, filhos,
cônjuges, tios, sobrinhos, avós, sogros e dependentes
legais. Envie o Formulário de Certificação de Unidade
Familiar (TK-30).
Estudante
Os estudantes com idades entre a maioridade legal
e 30 anos estão isentos do pagamento de joia de
admissão e pagam a metade das quotas internacionais.
Os estudantes com mais de 30 anos que se associarem
de um Lions Clube Universitário pagam US$10 de joia
de admissão e quotas internacionais integrais. Envie o
Formulário de Certificação de Sócio Estudante referente a
cada estudante.
Leos Atuais e Ex-Leos
Todos os formandos Leo recebem isenção da joia
de admissão. Os formandos Leo até a idade de 30
anos pagam metade das quotas internacionais. Envie
o Formulário de Transferência de Anos de Serviço e
Certificação Leo a Leão (LL-2) referente a cada Leo atual
ou ex-Leo abaixo de 30 anos.
Jovem Adulto
Jovens adultos, até a idade de 30 anos, estão isentos
do pagamento da joia de admissão e pagam metade
das quotas internacionais ao se afiliarem a um Leo Lions
clube. Envie o Formulário de Transferência de Anos de
Serviço e Certificação Leo a Leão (LL-2) referente a cada
jovem adulto.

QUEM SÃO OS LEÕES?
Os Leões atendem às necessidades de nossas comunidades
locais e em todo o mundo. Os mais de 1,4 milhão de sócios
de nossa organização voluntária em 206 países e regiões
geográficas são muito diferentes em diversos aspectos, mas
todos nós acreditamos no mesmo ideal: – a comunidade é o
que fazemos dela.
OS LEÕES SERVEM
Apesar dos Leões serem bem conhecidos pelas suas
iniciativas de sucesso em prol da visão, os serviços
Leonísticos oferecidos são tão diversificados como os nossos
sócios. Mas também prestamos trabalho voluntário em
diferentes tipos de projetos junto às comunidades, como pela
preservação do meio ambiente, alimentando os famintos e
ajudando os idosos e deficientes.

Quais as necessidades da
sua comunidade?
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SOMOS GLOBAIS

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
Convite - Pedido de Afiliação
Nome do Lions Clube: ________________________________________________________________________
Sócio Patrocinador:__________________________________________________________________________

PARA USO EXCLUSIVO DO SECRETÁRIO
DO CLUBE
Confirmo qure a diretoria do clube aprovou este
indivíduo para afiliação a este Lions clube.

Nome:_______________________________Inicial do meio: _______ Sobrenome:_______________________

Assinatura do Secretário do Clube:

Sufixo:____________
Sexo:

Masculino

Feminino

Profissão: _________________________________________________

Data de nascimento: _________________________ Nome do cônjuge:________________________________
Endereço:___________________________________________________________________________________
Cidade: _____________________________ Estado:_______ CEP:_____________ País:__________________
Telefone: ____________________________ Email:__________________________________________________
Consulte os critérios de classificação e taxas no verso para o seguinte:
Sou um:
Novo Sócio
Ex-sócio
		

Sócio Transferido

		

No. de Sócio:_______________________________
(caso não saiba, envie um email para 			
stats@lionsclubs.org)

Nome do Clube Anterior:_______________________________________________________________
Número de Identificação do Clube Anterior:_______________________________________________
Sócio Familiar

Sócio Estudante

Atual ou Ex-Leo

Estamos incluindo $_________ como joia de admissão, além de $________
de distrito múltiplo, distrito e clube.

Jovem Adulto
para a quota internacional,

Aceito a afiliação em Lions Clubs International, sabendo que o padrão da organização exige pessoas de
bom caráter moral e alta reputação na sociedade. Reconheço a importância do oferecimento de serviços
à minha comunidade, trabalhando colaborativamente com outras pessoas de mentalidade cívica. Entendo
que a afiliação só começa a vigorar quando for aprovada pela diretoria do clube.
Assinatura:_________________________________________________________ Data: _________________
Declaração de missão
DAR PODER aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender às necessidades humanas,
fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos Lions clubes.

LISTA DE VERIFICAÇÃO:
Mantenha uma cópia do formulário de
solicitação para os arquivos do clube. Não envie
para a sede de Lions Clubs International.
Acrescente o sócio usando o MyLCI,
ou
inclua o nome e endereço do sócio no
relatório mensal.
Quando a joia de admissão e quotas forem
coletadas, e um cartão de sócio for entregue
ao novo associado, entregue o dinheiro para o
tesoureiro do clube.
Acrescente o nome e endereço do novo
associado na lista de sócios e mala direta
do clube.
Verifique se o novo associado recebeu um Kit
de Novo Sócio. Os materiais incluídos no kit
devem ser oferecidos durante a cerimônia de
posse de novos sócios.
Mostre o catálogo de materiais para clubes
ao novo sócio para que saiba quais os artigos
disponíveis, como camisas e crachás.

