
                           2020-2021 KLUBIN ERINOMAISUUSPALKINTOHAKEMUS 
    Klubi on perustettava ennen 1. tammikuuta ko. toimivuotta tämän palkinnon 
saamiseksi 

 

__________________ 
Pvm 

 
_____________ ___________________________________________           _____________ 
     Klubin numero                                               Klubin nimi                                                                      Piiri 

 

_____________ _________________________________  ___________________________ 
    Jäsennumero    2020-2021 Klubipresidentin nimi   Sähköposti 

 
1. JÄSENYYS     

Saavutettu nettokasvua:_______     tai      Perustettu uusi lionsklubi, leoklubi tai liitännäisklubi:   
Klubin tai liitännäisklubin nimi: _______________________________  

2. PALVELU  
 Lahjoitettu LCIF:lle       
 Aloitettu uusi palveluprojekti. Harkitkaa yhtä maailmanlaajuista avustuskohdetta!       
 Kolme klubin järjestämää projektia/tapahtumaa:       
 
1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 

3. ERINOMAINEN TOIMINTA 
Klubi on hyvässä asemassa: Ei Status Quo -tilassa ja maksuhäiriöiden takia tilapäisesti lakkautettu.  Piirin maksut 
maksettu eikä maksamattomia maksuja LCI:lle ole yli US$50 dollaria 90 päivän ajalta.   
 
Tärkeät virkailijat ovat osallistuneet yhteen tai useampaan seuraavista koulutustapahtumista. Valitse kaikki 
soveltuvat vaihtoehdot:  
 

   Piiri                                     Moninkertaispiiri                               
   Kansainvälinen                       Verkkoseminaarit                                
   Lionien oppimiskeskus     

 Parannettu klubin toimintaa. Käyttäkää Klubin laatualoitetta nähdäksenne mitä mahdollisuuksia on parantaa klubin toimintaa.  
 

                                              Parannukset: ____________________________________________________________________ 
 

 

4. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 
Klubi on julkaissut tietoja sen palveluaktiviteeteista paikallisessa mediassa tai sosiaalisessa mediassa.  Valitse kaikki soveltuvat 
vaihtoehdot:   

 
 Facebook                               Paikallislehti 
 Instagram                 Radio 
 Twitter         Klubin verkkosivut 
 Mainostaulut    Jaettu esitteitä 
 Esitelmät ryhmille              
 Muu __________________________ 

 

_____________ ___________________________________     ________________      __________ 
       Piiri                                      2020-2021 Piirikuvernöörin allekirjoitus*                 Jäsennumero           Pvm 
 
Eräpäivä: 31. elokuuta 2021 
Lähetä osoitteeseen: clubexcellenceaward@lionsclubs.org tai faksilla numeroon (630) 468-6828 
Palkinnot lähetetään: 2021-2022 Piirikuvernööreille 
 *Jos hakemus on lähetetty piirikuvernöörin virallisesta sähköpostiosoitteesta, se vastaa elektronista allekirjoitusta.  

 

Klubin hylätty hakemus voidaan tarkistaa uudelleen, mikäli tarkastuspyyntö saapuu kansainväliseen päämajaan 12 kuukauden kuluessa toimivuoden päättymisestä 
sillä ehdolla, että alkuperäinen hakemus oli arkistoituna LCI:ssa.  
 
Klubit, joiden hakemus on hylätty, voivat pyytää hakemuksen tarkistamista 12 kuukauden kuluessa. 

DA-CEA1.FI 2/2020 
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