


O Programa Mochileo é de 
competência privativa da Assessoria 

de Intercâmbio e Acampamento 
Juvenil do Distrito Múltiplo LEO LD e 

tem como público-alvo todos os 
associados e convidados dos LEO 
Clubes pertencentes ao Distrito 

Múltiplo LEO LD.



1. Incentivar o câmbio de conhecimento entre os clubes e 
associados do Distrito Múltiplo LEO LD;
2. Envolver e integrar todos os associados e convidados dos LEO 
Clubes pertencentes ao Distrito Múltiplo LEO LD;
3. Aproximar os distritos pertencentes ao Distrito Múltiplo LEO 
LD e fortalecer o companheirismo entre clubes e associados do 
Distrito Múltiplo LEO LD; 

4. Identificar, valorizar e enaltecer as diferentes culturas e etnias 
presentes no Distrito Múltiplo LEO LD por meio de intercâmbio 
cultural;  
5. Oportunizar ao associado do Distrito Múltiplo LEO LD uma 
opção de intercâmbio cultural aos moldes do Lions Youth 
Exchange (intercâmbio cultural a nível mundial). 
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É todo o companheiro LEO e convidado LEO que desejar 
participar do Programa Mochileo. 

1. O jovem com interesse em participar do programa deve ser associado 
ou convidado de um LEO Clube pertencente ao Distrito Múltiplo LEO LD. 

2. Para confirmar a participação no programa o jovem precisa preencher 
o formulário de inscrição e comprovar o pagamento da taxa de 
R$50,00.

A taxa será devolvida ao mochileiro que participar do programa 
para o qual está inscrito no final da viagem e/ou em caso de 
desistência, com tempo limite de 20 dias anterior à data 
programada do respectivo clube anfitrião. O não cumprimeto 
dessas regras acarretará na perda desse valor que será repassado 
ao clube anfitrião. 



A faixa etária dos mochileiros deve compreender 
entre 12 e 30 anos de idade.  

O participante menor de idade deve enviar a 
autorização de menor junto com o formulário de 
inscrição para que a sua participação como 
mochileiro seja confirmada. 

As despesas com a viagem até o LEO Clube 
Anfitrião e de retorno serão custeadas 

integralmente pelo mochileiro. 

Se o mochileiro escolher chegar ou retornar para a 
sua cidade em datas anteriores ou posteriores às 
estipuladas pelo cronograma do Clube Anfitrião, o 
clube anfitrião se exime da obrigatoriedade de 
hospedagem e alimentação, ficando estas a cargo do 
mochileiro. 
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3. Caso o número de inscritos for superior à quantidade de vagas, os 
jovens que não conseguirem participar do programa ficarão para a 
segunda chamada, caso um candidato da vaga desista.

 A flexibilidade para receber mais candidatos fica a critério do Clube 
Anfitrião.

4. Caso o Clube tenha feito a inscrição, e o número de inscritos para 
participar seja inferior à 3, fica a cargo do clube cancelar ou não o 
programa. 

 Se houver o cancelamento, os mochileiros inscritos serão 
classificados para outros Clubes (seguindo suas opções).

1. A seleção dos Mochileiros para participar do programa seguirá a 
ordem de envio dos formulários de inscrição completo e mediante a 
confirmação do pagamento da taxa, a qual o comprovante deve ser 
anexado no formulário de inscrição.

2. O jovem interessado deverá escolher três clubes de sua 
preferência.

 A primeira opção será avaliada e, caso não tenham mais vagas, será 
avaliado a segunda opção e a terceira sucessivamente;

 Se o mochileiro não puder ser enviado para nenhum dos clubes 
escolhidos, a assessoria de intercâmbio do Distrito Múltiplo LEO LD irá 
entrar em contato com o jovem e comunicar as opções restantes. 
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