Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
(Nimi)
(Puhelinnumero)
(Sähköpostiosoite)
Heti julkaistavaksi
(VOITTAJAN NIMI) VOITTAA PAIKALLISEN KILPAILUN
LIONIEN KANSAINVÄLISESSÄ RAUHANJULISTEKILPAILUSSA
(Kaupunki, pvm) – (Voittajan koko nimi), joka käy (luokka) koulua (koulun nimi),
on ottanut ensimmäisen askeleen kohti kansainvälistä tunnustusta taiteilijana voittamalla
paikallisen kilpailun, jota oli sponsoroinut (nimi) lionsklubi.
(Voittajan sukunimi) juliste oli yksi yli 450 000:sta kilpailuun lähetetystä työstä
Kansainvälisen lionsklubien järjestön vuotuisessa rauhanjulistekilpailussa.
Kansainvälinen lionsklubien järjestö sponsoroi kilpailua korostaakseen maailmanrauhan
merkitystä maailman kaikille nuorille.
(Lainaus voittajasta kuvailemassa inspiraation lähdettä),” (voittajan ikä)-vuotias
(kotikaupunki) sanoi. Julisteen valitsi (nimi tai jos tuomareita useampia, kaikkien
nimet ja tittelit) sen omaperäisyyden, taiteellisen tason ja kilpailun teeman
kuvaamisesta, "(kilpailun teema)." Valinta suoritettiin (päivämäärä) (paikka).
(Klubin nimi) lionsklubin presidentti (klubipresidentin koko nimi) sanoi,että hän oli
hyvin vaikuttunut (koulun tai nuorisoryhmän nimi) opiskelijoiden ilmaisusta ja
luovuudesta. ”On selvää, että näillä nuorilla on hyvin vahvoja ideoita siitä, mitä rauha
merkitsee heille. Olen hyvin ylpeä siitä, että olen voinut auttaa heitä antamalla heille
mahdollisuuden jakaa heidän käsityksensä rauhasta.”
(Voittajan sukunimi) juliste tulee kohtaamaan ankaraa kilpailua piirin,
moninkertaispiirin ja kansainvälisessä loppukilpailussa, jos hänet tullaan julistamaan
kansainvälisen loppukilpailun voittajaksi,” (klubipresidentin nimi) sanoi.
--LISÄÄ--

Sivu 2
Kilpailussa valitaan yksi pääpalkinnon saaja sekä 23 kunniamaininnan saajaa.
Pääpalkintoon sisältyy US$5000 palkintosumma (tai vastaava määrä paikallisessa
valuutassa) sekä matka New Yorkiin voittajalle sekä kahdelle perheenjäsenelle
palkintojenjakotilaisuuteen, joka pidetään Lionien päivä YK:ssa yhteydessä. 23
kunniamaininnan saanutta voittajaa tulevat saamaan kunniakirjan ja US$500
palkintosumman (tai vastaava määrä paikallisessa valuutassa).
“Klubimme kannustaa (voittajan etunimi), kun hänen julisteensa etenee kilpailussa ja
me toivomme, että hänen visionsa tullaan jakamaan kaikkialla maailmassa”
(klubipresidentin sukunimi) sanoi.
Paikallisesti (voittajan sukunimi) ja (numero) muuta koululaista tulevat saamaan
tunnustusta (klubin nimi) lionsklubin kokouksessa (pvm) (paikka).
Katso aikaisempien pääpalkinnon voittajien töitä osoitteessa www.lionsclubs.org. Lions
Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Sillä on yli 1,35 miljoonaa
jäsentä 210 maassa ja maantieteellisellä alueella eri puolilla maailmaa. Vuodesta 1917
lähtien lionsklubit ovat auttaneet sokeita ja näkövammaisia sekä omistautuneet
yhteisöpalvelulle ja nuorten auttamiselle kaikkialla maailmassa.
###

