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Custo da participação: 

 Responsabilidade do participante: 
o Taxa de participação de US$ 200. 
o Viagem de ida e volta ao treinamento. 
o Quaisquer custos associados a noites adicionais de hospedagem. 
o Quaisquer custos associados a obtenção de vistos e documentos de viagem apropriados. 
o Se o participante tiver um convidado, o convidado é responsável por todas as despesas incorridas 

durante a estadia. 
o Todas as refeições fora dos dias do treinamento serão despesas pessoais. 

 

 Responsabilidade de LCI: 
o Refeições a partir do almoço no primeiro dia de treinamento e terminando com jantar no último dia de 

treinamento. 
o Hospedagem um quarto tipo solteiro de ocupação única (privativo) a partir do primeiro dia do 

treinamento com checkout na manhã após o último dia do treinamento (4 noites). 
 

Viagem e hospedagem:    
 

o Os participantes têm que chegar ao hotel na data de chegada indicada no e-mail de aceitação que 
receberam.  

o Os participantes são responsáveis por providenciar a própria viagem de ida e volta ao treinamento. 
o Os participantes são responsáveis por garantir quaisquer documentos de viagem requeridos e 

pesquisar os requisitos médicos. 
o Os participantes têm que permanecer no hotel durante todo o treinamento. LCI fará a reserva.  

 Os participantes têm que permanecer até o Jantar de Formatura no último dia do treinamento. 
 

Informações adicionais: 
 
Preparação: 

o Os participantes podem querer levar um laptop, se disponível, para uso fora da sala de aula. 
o Como preparação para o treinamento de LCIP, há um requisito de conclusão das tarefas preliminares 

que são enviadas por e-mail aos participantes aceitos três semanas antes do treinamento. 
 Os participantes usarão o PowerPoint e o Adobe Reader para acessar os materiais da sessão de 

treinamento designada. 
Traje: 

o Para as sessões de treinamento diárias, recomendamos esporte empresarial/fino casual ou roupas do 
Lions.   

o Para o Jantar de Formatura, os participantes podem vestir trajes tradicionais/típicos ou traje social. 

 

 


