LIONS INTERNACIONAL

LIONS CLUBE DE ESTÂNCIA VELHA

Ação Beneficente Lions Clube, Escolas Municipais, Particulares, Estaduais e
Entidades de Estância Velha
Este projeto foi elaborado de forma a não gerar nenhuma despesa aos
participantes, pois todos os custos com a organização, impressos,
aquisição dos prêmios, são custeados pelo Clube.
Os recursos utilizados são oriundos de campanhas que o Lions Clube
Estância Velha promove anualmente.
Os integrantes do Clube não participam da venda das cautelas, pois esta é
uma tarefa exclusiva das escolas e entidades participantes do projeto.
REGULAMENTO
1º - O Lions Clube Estância Velha, entidade sem fins lucrativos, promove o
presente projeto, objetivando proporcionar melhores condições para a
qualificação da educação em nosso município, através de ação
beneficente com sorteio de prêmios, sendo que a obtenção de recursos
será exclusiva para aplicação em benefício dos alunos.
2º - Todas as Escolas do Município de Estância Velha, poderão participar
da promoção
3º - Uma das principais finalidades desta promoção é proporcionar às
entidades participantes a arrecadação de fundos que deverão ser
direcionados unicamente em benefício dos alunos da escola participante,
pois receberão 100% (cem por cento) do valor das cautelas vendidas.
4º - Dos valores arrecadados no projeto, 100% serão gerenciados pela
própria Escola arrecadadora e serão utilizados exclusivamente, para
beneficiar os alunos das respectivas escolas, tais como: realização de
viagens de estudos ou de lazer, aquisição de materiais utilizados pelos
alunos no cotidiano do aprendizado.
5º - O Lions Clube Estância Velha identificará as escolas e entidades de
Estância Velha, interessadas em participar do projeto e ficará responsável
pela distribuição dos números previstos para elas.
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6º - As despesas originárias desta ação com a organização, impressos,
aquisição dos prêmios, são custeados pelo promotor do evento – Lions
Clube Estância Velha, e são oriundas de promoções anteriores junto à
comunidade.
7º - As Escolas e entidades deverão efetuar prestação de contas
referente, informando onde e como os recursos foram utilizados /
investidos, com fornecimento de relatório e fotos.
8º - MODO OPERACIONAL DA AÇÃO BENEFICENTE:
a) – O sorteio será realizado através da Loteria Federal.
b) – A previsão de venda é de 40.000cautelas, e cada uma conterá 02
números, perfazendo 80.000 números.
c) – Cada Cautela será vendida ao preço único de R$ 2,50 e deverá
proporcionar uma arrecadação de R$ 200.000,00
9º - DISTRIBUIÇÃO DAS CAUTELAS:
a) – As Escolas e entidades receberão a totalidade das cautelas
10º - REGULAMENTO DO SORTEIO:
a) – Serão ganhadores dos prêmios às cautelas que tiverem os números
formados pelas seguintes combinações de números do primeiro ao quinto
prêmios da extração da Loteria Federal, com as seguintes combinações:
1º prêmio: o milhar será formado pelos dois primeiros algarismos do 2º
prêmio e a centena pelos três últimos algarismos do 5º prêmio da loteria
federal.
2º prêmio: o milhar será formado pelos dois primeiros algarismos do 3º
prêmio e a centena pelos três últimos algarismos do 1º prêmio da loteria
federal.
3º prêmio: o milhar será formado pelos dois primeiros algarismos do 4º
prêmio e a centena pelos três últimos algarismos do 2º prêmio da loteria
federal.
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4º prêmio: o milhar será formado pelos dois primeiros algarismos do 5º
prêmio e a centena pelos três últimos algarismos do 3º prêmio da loteria
federal.
5º prêmio: o milhar será formado pelos dois primeiros algarismos do 1º
prêmio e a centena pelos três últimos algarismos do 4º prêmio da loteria
federal.

11º - PRÊMIOS
a) – O Lions Clube Estância Velha, entregará aos respectivos ganhadores,
os seguintes prêmios:
1º. Prêmio - Um Notebook
2º. Prêmio - Uma TV 32 " LED
3º. Prêmio - Um Tablet
4º. Prêmio - Um Telefone celular
5º. Prêmio - Um Forno Elétrico Fischer 44 litros
Prêmio Extra: Uma bicicleta, Aro 26, – Que será sorteada entre as escolas
com 100% de venda das cautelas e que estiverem presente no dia da
entrega dos prêmios.
b) - Na eventualidade do cancelamento da extração da Loteria Federal,
o sorteio ficará automaticamente transferido para a extração
subseqüente e assim sucessivamente.
c)- No dia da entrega dos prêmios também será entregue ao prefeito
municipal, cheque simbólico do valor arrecadado
.
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14º - C A L E N D Á R I O
1º - Deverá ser obedecido o seguinte calendário para as diversas etapas da
Ação Beneficente:
a) – Dia ______________: Entrega das cautelas a serem vendidas, em
reunião com todas as diretoras das Escolas;
b) – Impreterivelmente dia _____________, tendo como local a
SEMEC de Estância Velha, devolução de todos os canhotos das
cautelas vendidas e das cautelas não vendidas;
c) – Dia ________________: Sorteio pela Loteria Federal.
d) – Dia: _______________: Data da realização do sorteio pela Loteria
Federal no caso da não realização do sorteio em _____________;
e) – Dia ______________: Entrega dos prêmios na praça da cidade, em
local e horário a serem informados.

15º - P A R T I C I P A N T E S
a) - Poderão participar todas as Escolas Municipais, estaduais e
particulares bem como entidades educacionais do município.
b) - Os prêmios correspondentes às cautelas não vendidas serão
sorteados no próximo sorteio da Loteria Federal
c) - O controle das cautelas recebidas, vendidas, devolvidas e
extraviadas será feito pelo diretor da Escola, ou pelo responsável
pelas entidades.
d) - Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela
Comissão da Ação Beneficente Escolar do Lions Clube Estância Velha.
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