
2019 LCICON PRESENTATION STAGE APPL.SW 

Lions 102:a internationella kongress 

ANSÖKAN TILL LIONS PRESENTATIONSSCEN 
 

 

 

INFORMATION OM PRESENTATÖREN 
 

Förnamn/Efternamn         

Adress    Postnummer och ort        

Land   Telefonnummer dagtid        

E-post   Klubbnamn/Klubbnummer         

Distrikt   Språk        

 

 

INFORMATION OM ÄMNET 

1. Presentationens titel (högst 10 ord) 

 

 

2. Berätta lite mer om det ämne du skulle vilja presentera för dina lionkamrater. 

 

 

3. Har du några dokument, bilder, YouTube-videor, webbsidor eller liknande som vi behöver ta hänsyn till?  
Vänligen inkludera länkarna nedan och bifoga eventuella dokument med denna ansökan. 

 

 
 

VIKTIG INFORMATION  

 Sista dag för ansökan är den 15 februari 2019. Ansökningar som ankommer efter den 15 februari 2019 kommer inte att tas 
under övervägande. 

 Presentatörer kommer att utses senast i mitten av mars 2019 och kommer att informeras via e-post. 

 Med anledning av stor efterfrågan kommer tiderna för presentatörerna att schemaläggas av LCI (se tillgängliga tider nedan).  
o 5 juli: 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15 eller 16:15 
o 6 juli: 14:15, 15:15 eller 16:15 
o 7 juli: 13:15, 14:15, 15:15 eller 16:15 
o 8 juli: 13:15, 14:15, 15:15 eller 16:15 

 Presentationen får inte vara längre än 30 minuter. En frågestund på15-minuter kommer att hållas efter varje presentation. 

 Presentationsscenen kommer att finnas i utställningshallen i MiCo Milano Congressi.   

 Alla talare måste vara registrerade till den internationella kongressen 2019. 

 Skicka det ifyllda formuläret till: convention@lionsclubs.org eller via fax till 630-571-1689 

 Frågor? Skicka e-post till: convention@lionsclubs.org   
 

 

 

NAMNTECKNING 

Genom att underteckna denna ansökan är jag införstådd med:  

 Att jag kan komma att filmas eller fotograferas under detta evenemang.  Att min namnteckning är mitt godkännande att LCI 
får använda film och foton. 

 Att detta formulär inte säkerställer en plats i programmet vid Lions internationella kongress samt att min ansökan måste 
godkännas av LCI. 

 
 

Namnteckning      Namn textat    Datum 
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