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Matkat 
 
LCI:n hallituksen sääntöjen mukaisesti kaikki matkajärjestelyt tulee tehdä CWT:n kautta. 
CWT on järjestön valitsema matkanjärjestäjä.   

Lennot 
LCI:n hallituksen sääntöjen mukaisesti LCI korvaa yhden (1) economy-luokan 
meno-paluulennon (alimpaan mahdolliseen loogiseen ecomy-luokkaan perustuen) 
FVDG/DGE:lle lyhintä ja suorinta reittiä Chicagoon ja takaisin kotiin hyväksyttyinä 
matkustuspäivinä. 
 
Muut matkustusmuodot 
Jos matkustusmuoto on auto, korvaus perustuu kilometrikorvauksiin, tietulleihin, 
hotelliin, aterioihin ja pysäköintikustannuksiin, joihin sovelletaan piirikuvernöörin 
korvauskäytäntöä. Ateriakulut korvataan vain piirikuvernööri-elektille yhdeltä 
matkustuspäivältä DGE-seminaariin ja yhdeltä matkustuspäivältä sieltä kotiin. 
Korvaus maksetaan vain todellisista kuluista, mutta korvaus on korkeintaan 
US$25,00 ateriaa kohti ja enintään kolmelta aterialta matkapäivää kohti. 
Piirikuvernööri-elektin yhteenlasketut matkakustannukset eivät saa ylittää 
kohtuullisinta saatavilla olevaa lentolipun hintaa lyhintä ja suorinta reittiä 
piirikuvernööri-elektille. Korvaus maksetaan, kun korvaushakemus ja alkuperäiset 
kuitit on lähetetty. 

 
Jos kuljetusmuoto on bussi, juna tai laiva/lautta, kokonaiskustannukset eivät saa 
ylittää kohtuullisinta mahdollista lentolipun hintaa lyhintä ja suorinta reittiä 
piirikuvernööri-elektille. Korvaus maksetaan, kun korvaushakemus ja alkuperäiset 
kuitit on lähetetty. 

Lentokenttäkuljetukset 
LCI tarjoaa lentokenttäkuljetuksen maanantaina 6. helmikuuta 2023 ja perjantaina 
10. helmikuuta 2023 Chicagon O'Haren tai Midwayn lentokenttien ja Q Centerin 
välillä.   

• Jos saavut tai lähdet hyväksyttyjen matkustuspäivien ulkopuolella, korvaus 
lentokenttäkuljetuksesta maksetaan kuitin perusteella.   

• Korvausta ei makseta päivistä, jolloin lentokenttäkuljetus on järjestetty.  
 
Hotelli 
 
LCI tarjoaa hotellimajoituksen maanantaista 6. helmikuuta 2023 alkaen (tulopäivä) 
perjantaihin, 10. helmikuuta 2023 saakka (lähtöpäivä). 
 
Ateriat 
 
Q Centerin  FVDG/DGE-seminaaripaketti sisältää kolme noutopöydästä haettavaa 
ateriaa päivässä. Ne tarjoillaan nimetyissä ruokasalissa, alkaen illallisesta Lions 
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Internationalin hyväksyttynä saapumispäivänä ja päättyen lounaaseen hyväksyttynä 
lähtöpäivänä. 

Q Centerissä on myös muita ravintoloita, mutta nämä eivät sisälly ateriapakettiin. Lions 
Internationalin ateriapaketin ulkopuolelta ostetut ateriat ovat henkilökohtainen kulu ja ne 
maksetaan suoraan Q Centerille. 

Kulukorvaushakemukset 

Edestakaiset matkat kodin ja lähimmän lentokentän välillä korvataan lähettämällä FVDG-
DGE Matkakulujen korvaushakemus (kuitit liitettävä mukaan). Ateriakuluja ei korvata.  

Pysäköinti kotilentokentällä korvataan, jos pysäköintimaksu on vähemmän kuin 
edestakainen kilometrikorvaus, taksi, linja-auto, juna tai bussikuljetus. 

LCI hyvittää jokaiselle tulevalle piirikuvernöörille yhden ruumaan menevän ja lentoyhtiön 
paino- ja mittarajoitusten mukaisen matkalaukun kulut. Kuitti maksetusta matkatavarasta 
vaaditaan korvauksen saamiseksi. Muiden ruumaan menevien lisämatkatavaroiden kulut 
tai ylipaino ovat matkustajan henkilökohtaisia kuluja. Matkatavaroihin liittyvät säännöt 
vaihtelevat lentoyhtiöiden välillä. Kysy lisätietoja lentoyhtiöstä. Korvaushakemus 
ensimmäisen ruumaan menevän matkalaukun kuluista lähetään yhdessä 
paikalliskuljetuksen kulujen kanssa. 

Korvaukset 

 Muut ylimääräiset matkakulut (poikkeamat matkustuspäivissä, kohteissa,
jne.) tai sivumatkat ja ylimääräiset hotelliyöt ovat henkilökohtaisia kuluja.

 Lähetä FVDG-DGE Matkakulujen korvaushakemus osoitteeseen:
DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org.

 Korvaushakemukset on lähetettävä 24. helmikuuta 2023 mennessä.
 Korvaus maksetaan paikallisessa valuutassa maissa, joissa LCI:lla on pankkitili.

Lähetä kaikki korvaushakemukset osoitteeseen: 

Claims Compliance 
Sähköposti:  
DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org 
Puhelin/Faksi:  630-203-3839 / 630-598-1819 

Jos sinulla on kysyttävää yllä mainituista aiheista, ota yhteyttä: 

DGE Travel 
Sähköposti: DGEtravel@lionsclubs.org 
Puhelin/Faksi: 630-468-7052 
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