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Vážené Lionky, vážení Lioni Distriktu 122,

vyzývám všechny členky a členy lionských klubů Distriktu 122 - ČR a SR, kteří se chtějí 
ucházet o úřad druhého viceguvernéra LCI, Distriktu 122 - ČR a SR pro lionský rok
2019 - 2020 aby tento svůj záměr písemně oznámili nejpozději do

                                                   13. 5. 2019

předsedovi nominačního výboru Hassanovi Ezzedine, členovi LC Praha Hartig. 
Požadavky na kvalifikaci kandidáta do úřadu druhého viceguvernéra jsou uvedené 
v článku IX odstavec 6 písm. c) Mezinárodní konstituce a stanov Lions Clubs 
International (http://lionsclub.org/EN/common/pdfs/la1.pdf).

Kandidát na úřad viceguvernéra distriktu musí:

( 1 ) být řádným členem (in good standing) řádného lionského klubu (in good standing) 
ve svém distriktu.

( 2 )  mít podporu svého klubu nebo většiny klubů (in goog standing) v distriktu
( 3 ) v době převzetí úřadu druhého viceguvernéra distriktu zastával nebo bude zastávat 

(served of will have served at the time) úřad:
 ( a ) prezidenta lionského klubu po celé funkční období nebo po významnou část 

funkčního období a člena představenstva lionského klubu minimálně po další 
dva (2) roky; a

 ( b ) předsedy zóny nebo regionu nebo sekretáře kabinetu anebo pokladníka 
kabinetu po celé funkční období nebo po významnou část období.

 ( c ) přičemž výše uvedené nelze splnit současně.

Podle článku 4 Robertova řádu je úkolem nominačního výboru ověření kvalifikace 
každého nominovaného kandidáta nejpozději pět ( 5 ) dnů před volbou na konventu a 
rozhodnout o jeho volitelnosti. Konvent Distriktu D122 se koná dne 25. 5. 2019 
v Pardubicích.

Svoje písemné záměry můžete zasílat eletronicky na e-mailovou adresu: 
  spolu s doporučením ezzeddine.hassan@gmail.com nebo ezzedine@volny.cz

klubu a potvrzením pokladníka. Originály je nutné zaslat poštou na adresu, kterou vám 
oznámí předseda nominačního výboru.

P.S. Pro členy kabinetu. Omlouvám se za chybu, přiložená výzva ze dne 25. 1. 2019 
neplatí. Odkaz .zde

V Praze dne 8. 2. 2019

S úctou
Jan Kalaš

District Governor

https://www.lci-d122.org/data/editor/File/RUZNE/VYZVY/LCI-D122_VyzvaDG_2VDG2019-20_20190125_NEPLATNA.pdf

