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Comemoração do Centenário:

Prêmio de Aumento de Associados

Período de Qualificação para os 

Prêmios de Aumento de Associados

1º de abril de 2015 a 30 de junho de 

2018
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Como os Leões podem 
ganhar os Prêmios de 

Aumento de Associados?
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Prêmios individuais 
para o Leão
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Prêmios individuais para o Leão
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Os Leões que patrocinarem um novo associado                      
entre 1º de abril de 2015 e 30 de junho de 2018. 

Convide um novo 
associado....

Seja reconhecido como…

Patrocinador do 
Centenário
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Prêmios individuais para o Leão
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Os Leões que ajudarem na organização de 
um novo clube entre 1º de abril de 2015 e 
30 de junho de 2018. 

Ajude a fundar um novo 
clube.... Seja reconhecido como…

Organizador de Clubes do 
Centenário
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Prêmios do Leão do Centenário –

Reconhecimento Progressivo do Leão 
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O programa de prêmios de aumento de 
associados oferece reconhecimento 
progressivo aos Leões que se qualificam. 

Quem patrocinar com êxito um novo 
associado ou ajudar a organizar um novo 
clube  automaticamente se qualifica para 
ganhar ainda mais reconhecimento. 
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Leão do Centenário nível Diamante
Associado do Centenário/Clube do Centenário 
permanece em dia com as suas obrigações por 
3 anos e um dia.

Leão do Centenário nível Ouro

Associado do Centenário/Clube do Centenário 
permanece em dia com as suas obrigações por 2 
anos e um dia.

Leão do Centenário nível Prata

Associado do Centenário/Clube do Centenário 
permanece em dia com as suas obrigações por 
1 ano e um dia. 

Prêmios do Leão do Centenário –

Reconhecimento Progressivo 
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Prêmios do Leão do Centenário –

Reconhecimento Progressivo do Leão 
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Leão do Centenário nível Prata -
Novo Associado/Novo Clube permanece em dia com as suas 
obrigações por um ano e um dia. O reconhecimento será como segue:

• Distintivo personalizado

• Nome publicado na pagina do website do Centenário de LCI

Leão do Centenário nível Ouro -
Novo Associado/Novo Clube permanece em dia com as suas 
obrigações por dois anos e um dia. O reconhecimento será como 
segue:

• Distintivo personalizado

• Reconhecimento nos fóruns de área, convenções distritais e de 
DM

• Nome publicado na pagina do website do Centenário de LCI
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Prêmios do Leão do Centenário –

Reconhecimento Progressivo do Leão 
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Leão do Centenário nível Diamante -
Novo Associado/Novo Clube permanece em dia com as suas 
obrigações por três anos e um dia. O reconhecimento será como segue:

Define-se Em dia com as obrigações como: quotas internacionais e joias de 
admissão de novos associados estão quitadas, e não há saldo pendente de 
US$ 50,00 ou mais atrasado por noventa (90) dias ou mais. 

• Distintivo personalizado
• Reconhecimento na convenção internacional, nos fóruns de área, 
convenções distritais e de DM
• Publicação com os companheiros que também conseguiram o 
reconhecimento na Revista LION
• Nome/fotografia publicados na pagina do website do Centenário de 
LCI
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Prêmios para Lions 
clubes
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Prêmios para Lions clubes 
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O reconhecimento dos clubes será 
progressivo e permitirá que sejam 
reconhecidos pelo crescimento do 
clube e esforços em extensão.
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Prêmios para Lions clubes 

 O Lions clube que der posse a pelo menos três (3) Novos 
Associados durante um dos anos Leonísticos do Programa de 
Prêmios do Centenário. Os novos associados devem 
permanecer ativos por dois anos e um dia. 

OU

 O Lions clube que patrocinar um Novo Clube durante um dos 
anos Leonísticos do Programa de Prêmios do Centenário. O 
novo clube devem permanecer ativo por dois anos e um dia.  
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Lions Clube Premier do Centenário
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Reconhecimento para os 
Lions Clubes Premier do Centenário

 Cada Lions Clube Premier do Centenário receberá um emblema de 
estandarte recentemente criado, quando os novos associados ou o 
clube recém criado estiver ativo por dois anos e um dia, e o clube 
estiver em Dia com as suas obrigações. 

 Os Lions Clubes Premier do Centenário serão reconhecidos no 
website do Centenário de LCI

 Os Lions Clubes Premier do Centenário serão reconhecidos no 
localizador de clube de LCI com um ícone virtual de emblema

 Os Lions Clubes Premier do Centenário serão reconhecidos na 
convenção internacional, fóruns de área, convenções de distrito e de 
distrito múltiplo.
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Prêmios para Lions clubes
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Lions Clube do Centenário de Classe 
Internacional
O Lions clube que der posse a pelo menos três 
Novos Associados em cada um dos três anos 
Leonísticos do Programa de Prêmios do Centenário.

Patrocinar um novo Lions clube durante pelo menos 
um dos anos Leonísticos do Programa de Prêmios 
do Centenário.  

E
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Reconhecimento para os 
Lions Clubes do Centenário de Classe Internacional

 Será concedido um emblema de estandarte recentemente criado e um 
prêmio especial a cada Lions Clube do Centenário de Classe Internacional 
pelo governador do distrito durante o ano Leonístico seguinte

 Um distintivo especial personalizado também será entregue a cada 
associado ativo do clube  

 Os Lions Clubes do Centenário de Classe Internacional serão listados na 
Revista LION e no website do Centenário de LCI

 Os Lions Clubes do Centenário de Classe Internacional serão reconhecidos 
no localizador de clube de LCI com um ícone virtual do emblema

 Os Lions Clubes do Centenário de Classe Internacional receberão 
reconhecimento especial nos fóruns de área, convenções internacionais e 
convenções de distritos múltiplos
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Comemore com seu clube!
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Prêmios de Aumento de Associados da 
Comemoração do Centenário: Recursos

• Logotipo para download

• Dúvidas frequentes

• Folheto do programa

• Modelo de comunicado à              
imprensa
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Mensagens-chave

Patrocine um novo associado. 

Ganhe prêmios!



22

Mensagens-chave

Ajude a organizar um novo clube ou 

seja o patrocinador de um clube. 

Ganhe prêmios!
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Mensagens-chave

Mantenha os novos associados e  

clubes. Ganhe ainda mais Prêmios 

de Aumento de Associados!
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Em breve…1º de abril de 2015

• Página da web dos Prêmios de 
Aumento de Associados da 
Comemoração do Centenário



Obrigado!


