
 

 

Ensimmäisten varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien 

seminaari 

Q Center – St. Charles, Illinois, USA 

Paikan päällä 
 

Saapuminen 

Lentokenttäbussi vie sinut Q Centerin aulaan (Welcome Center). 

Q Centerin vastaanotosta voit noutaa huoneesi avaimet. Mene 

sitten Lions Clubs Internationalin ilmoittautumistiskille hakemaan 

nimikyltin, ohjelmaoppaan, oman ryhmäsi aikataulun ja 

valokuvalomakkeen. Muista käyttää nimikylttiä koko ajan Q 

Centerissä. Voit rauhassa asettua huoneeseen ennen kuin tapaat 

ryhmän muut jäsenet omassa luokkahuoneessa maanantaina 

kello 20.00.  

 

Ateriat 

Q Centerin FVDG/DGE-seminaaripaketti sisältää kolme noutopöydästä haettavaa ateriaa päivässä, alkaen illallisesta 

saapumispäivänä ja päättyen lounaaseen lähtöpäivänä. Aamiainen on avoinna klo 6.30-8.30 ja illallinen klo 18.00-

20.00. Lounasaikojen ruuhkautumisen estämiseksi FVDG/DGE:lle on ilmoitettu omat ajat ja ruokasalin sijainti. 

Pyydämme, että noudatatte kellonaikaa/ruokasalia, joka on merkitty luokkahuoneessanne olevaan aikatauluun. 

Ruokasali tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja (mukaan lukien kasvisruoka ja intialainen kasvisruoka); voit valita 

oman ateriasi henkilökohtaisten mieltymystesi mukaan.  

 

Kevyitä virvokkeita on saatavilla myös taukojen aikana 

taukotiloissa.  

 
Ruoat ja juomat voi ostaa omalla kustannuksella Brick Oven 
Bistrosta tai The Fox -baarista. Toivomme, että nautitte joka ilta 
peleistä ja verkostoitumismahdollisuuksista. Katso 
ateriavaihtoehdot ja hinnat täältä.  

 

Lions Clubs International 

https://qcenter.com/dining-guest/


 
 

 

Tutustumiskäynti päämajaan 

Tiistaina ryhmälläsi on mahdollisuus vierailla Lions Clubs 
Internationalin päämajassa Oak Brookissa. Jokaiselle ryhmälle on 
merkitty oma aika. Kierros kestää noin 20 minuuttia ja opastus 
on myös suomeksi. Lions Clubs Internationalin henkilökunta 
toivottaa teidät tervetulleiksi.  
 
 

Valokuvaus 

Tiistaina on mahdollisuus saada henkilökohtainen valokuva kansainvälisen ensimmäisen varapresidentin kanssa. 
Jokaiselle ryhmälle on merkitty oma aika. Kiireisen aikataulun vuoksi emme voi tarjota uusinta-aikoja, joten 
varmistakaa, että tulette paikalle teille varattuna aikana (Welcome Center - Ylemmän tason aula).  
 
Keskiviikko- tai torstai-iltana jokainen luokkahuone kokoontuu Fox River Ballroom North -huoneessa ryhmäkuvaan. 
Sekä omat että ryhmäkuvat ovat ladattavissa noin kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen. 
 

Ryhmän kannustushuuto 

Paikan päällä jokaista luokkaryhmää kannustetaan luomaan lyhyt kannustushuuto. Ryhmät voivat käyttää vapaa-
aikaa yhdessä harjoitteluun. Kannustushuudot arvostellaan niiden ajoituksen, inkluusion, teeman ja luovuuden 
perusteella. Voittajat julkistetaan DGE-juhlaillallisella vuosikokouksessa!  
 

Tulkkaus yleisistunnoissa 

Avajaistilaisuus ja kaikki yleisistunnot esitetään englanniksi. LCI tarjoaa itulkkauksen seuraavilla kielillä: kiina, 
suomi, ranska, saksa, hindi, italia, japani, korea, nepali, portugali, espanja ja ruotsi. Nouda kuuntelulaite Fox River 
Ballroomista ja palauta se samaan paikkaan. Palauttamattomista laitteista veloitetaan maksu.  
 

Lions Shop 

Q Centerin pop-up Klubitarvikemyymälä on avoinna. Ennakkotilauksia voi myös noutaa täältä.  
 

Vapaaehtoistyön nurkkaus 

Pysähdy hyväntekeväisyysnurkassa, joka sijaitsee Q Towerin pääkerroksessa aivan ruokasalin yläpuolella, ja 
osallistu vapaa-ajallasi palveluprojektiin. Teemme kannustustavia kommentteja sisältäviä kortteja paikalliseen 
lastensairaalaan.  
 

Informaatiopiste 

Jos sinulla on kysyttävää matkoista, hotellista, aterioista tai seminaarista, ystävällinen Lions Clubs Internationalin 
henkilökunta on paikalla DGE-informaatiopisteessä ja auttaa mielellään.  


