
 
Regulamento Geral do XI AcampaLEO  

O LEO Clube Vale do Braço do Norte, através da Comissão Organizadora do XI AcampaLEO estabelece o Regulamento 
Geral do XI AcampaLEO, a ser realizado nos dias 20 e 21 de Março de 2010, na cidade de Braço do Norte. 

TÍTULO 
DO OBJETIVO E PARTICIPAÇÃO 

Art. 1º - O presente evento tem por objetivo a integração entre os Clubes e CC.LEO do Distrito LEO L D-9. 

Art. 2º - Poderão participar do evento todos os associados de LEO Clubes e Lions Clubes, devidamente reconhecidos pelo 
Lions Clube Internacional e convidados dos clubes, mediante a inscrição. 
Parágrafo primeiro: Associados ou convidados menores de idade somente terão seu credenciamento realizado mediante 
companhia de Conselheiro LEO ou associado de Lions Clube indicado para este fim e apresentar, no ato do credenciamento, 
autorização escrita dos pais ou responsáveis. 
Parágrafo segundo: Em situações excepcionais poderá o LIONS Clube Patrocinador designar um associado LEO, maior de 
idade, para esta finalidade, devendo tal indicação ser por escrito e constar em ata de reunião do LIONS Clube. 

Art. 3° - Poderão participar das atividades  do XI AcampaLEO do Distrito LEO L D-9, todos os associados dos LEO Clubes 
integrantes do Distrito LEO L D-9, associados  de Lions Clubes, convidados, bem como qualquer associado de LEO Clube, 
devidamente credenciados ao evento. 

TÍTULO II 
DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º - As inscrições antecipadas para o XI AcampaLEO e III Reunião do Conselho do Distrito LEO L D-9, será até dia 17 de 
março de 2010. 
Parágrafo Primeiro - O valor para as inscrições antecipadas será de R$ 30,00 (Trinta reais). 

Parágrafo Segundo -  Para doadores de Sangue o Valor da inscrição antecipada será de R$ 20,00 (Vinte Reais), mas só será 
válido com a apresentação da carterinha de doador. 

Art. 5º - A ficha de inscrição, bem como o comprovante de depósito bancário deverá ser enviada por fax, para o telefone 
(48)3658-2185, com a Flávia Rossi, ou por e-mail, para o endereço: leoclubebn@gmail.com, com cópia para 
flarossii@hotmail.com, identificado com o nome do LEO CLUBE, até o prazo das inscrições antecipadas, conforme 
determinado no artigo 4°. 
Parágrafo Único - É de inteira responsabilidade de cada LEO Clube certificar-se do recebimento da ficha de inscrição e do 
comprovante de pagamento pela da comissão de inscrições do XI AcampaLEO, Flávia Rossi (48) 9923-5854 ou Simára Prá 
Pereira, através do telefone (48) 9926-9718 e (48) 3658-4131. 

Art. 6º - Os valores referentes às inscrições antecipadas deverão ser depositados na seguinte instituição financeira: 

Banco do Brasil - Besc 
Agência: 5288-4 
Conta Corrente:  192.151 - 7 
Beneficiário: Lions Clube Vale do Braço do Norte 

Art. 7º - As demais inscrições, não antecipadas, deverão ser feitas somente na data do evento. 

Art. 8° – Os valores de inscrição são válidos para t odos os CC.LEO e convidados que irão participar do evento. 
Parágrafo Único - Deverão também pagar a inscrição os visitantes LEO, Conselheiros LEO, motoristas de ônibus, membros 
do Lions Clube, e demais pessoas que compõe a delegação do clube. 



 
TÍTULO III 

DAS ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO 

Art. 9º - Estarão aptos a participar das atividades de entretenimento todas as pessoas devidamente credenciadas ao evento. 

Art. 10 - Cada participante deverá respeitar as regras das atividades, sob pena de exclusão da atividade e impossibilidade de 
participar das demais.  

Art. 11 - A premiação para a equipe vencedora será entregue no encerramento Domingo. 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12 - Cada participante do evento será responsável pelos seus pertences. O LEO Clube Vale do Braço do Norte não se 
responsabiliza por nenhum objetos particular dos companheiros visitantes. 

Art. 13 - Os clubes deverão preencher o Termo de Responsabilidade, que deverá ser assinado pelo responsável da 
delegação e acompanhado de um cheque caução no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), que será entregue no ato do 
credenciamento ao evento. Caso haja algum dano, será descontado o valor integral do cheque caução. 
Parágrafo único - O cheque caução tem como objetivo ressarcir possíveis danos que venham a ser causados pelas 
delegações nos locais do evento. Caso não seja necessário utilizá-lo, o mesmo será devolvido ao responsável pela 
delegação, ao término do evento. 

Art. 14 - O LEO Clube Vale do Braço do Norte não se responsabilizam por eventuais danos que porventura ocorram aos 
participantes do evento que não respeitarem as áreas demarcadas por cordões de isolamento. 

Art. 15 - É expressamente proibido o fornecimento e a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 16 - Compete a todos os inscritos no XI AcampaLEO, cumprir e fazer cumprir o presente regulamento, em especial os 
dirigentes de Clubes, Distritos e do Distrito Múltiplo, além dos Conselheiros LEO e Assessores LEO. 

Art. 17 - Além das normas constantes no presente regulamento, os associados deverão cumprir e fazer cumprir as 
disposições dos Estatutos e Regulamentos, Código de Conduta do associado LEO e demais regras que regem o Programa 
LEO de LIONS Clubes Internacional, do Código de Ética do Associado LEO e da legislação, principalmente com relação ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Art. 18 - Casos omissos neste Regulamento, como também alterações que se façam necessárias serão deliberadas pela 
Comissão Organizadora do evento, bem como, subsidiariamente, pelo Código de Conduta do Associado LEO.  

Art. 19 – O presente regulamento foi realizado pela diretoria do Clube Anfitrião e aprovado por todos Associados do LEO 
Clube Vale do Braço do Norte, no dia 21 de Fevereiro de 2010, sendo um regulamento interno do clube para o evento, não 
tendo vinculo com o Distrito LEO LD-9 onde o mesmo não tem regulamento geral de eventos. Entrando em vigor nesta data. 

 


