
 

Ilmoittautuminen ja hotellimajoitukseen liittyvät säännöt 
 
VUOSIKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN  
1. toukokuuta: Vuosikokouksen ilmoittautumisen peruuttamisen määräaika 
Sunnuntain, 1. toukokuuta 2022 jälkeen tehtyjä peruutuksia ei palauteta. Poikkeuksia ei tehdä. Kaikki peruutuspyynnöt on tehtävä 
kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen lci@mcievents.com tai faksilla numeroon 972-349-7715.  

• Hyväksytyt ilmoittautumisen peruutukset edellyttävät 10 dollarin käsittelymaksua jokaista ilmoittautumista kohti.  

• Hyväksyttyihin peruutuspyyntöihin on sisällyttävä haluttu palautusmenetelmä (esim. hyvitys klubille, shekin palautus jne.). Jos 
palautusmenetelmää ei ilmoiteta, klubin tilille myönnetään hyvitystä tulevista maksuista. Hyväksytyt palautukset voidaan 
lähettää vasta vuosikokouksen jälkeen. Palautuspyyntöjen on oltava kuluvalta toimivuodelta.  

• Vuosikokouksen ilmoittautumismaksuja ei voi siirtää toiselle lionille, leolle, vieraalle tai lapselle tai tulevaan vuosikokoukseen.  
 
Tietoja vuosikokoukseen ilmoittautumisesta 
Ilmoittautumismaksu antaa pääsyn vuosikokoukseen. Ilmoittautuneet henkilöt saavat virallisen nimilapun, muistomitalin, virallisen 
ohjelman ja yhden pääsylipun kansainväliseen show`hin. Kaikki muutokset (nimenmuutos, saapumis-/lähtöpäivämuutokset) on 
toimitettava kirjallisesti viimeistään sunnuntaina, 1. toukokuuta 2022 mennessä osoitteeseen lci@mcievents.com  

• Kaikki ilmoittautuneet hakevat nimikylttinsä paikan päällä Montréalissa. Tuo mukanasi Lions Internationalin virallinen 
ilmoittautumisvahvistus nimikyltin skannaamista ja tulostamista varten. Tarvitsemme myös kuvallisen henkilökortin. Lions 
International ei lähetä nimikylttejä etukäteen. Nimikylttien tulostuspaikat ja -ajat ovat saatavilla toukokuussa 2022 LCICon -
verkkosivustolla.  

• Lions Internationalin virallista nimikylttiä on käytettävä pääsyyn vuosikokouksen näyttelyhalliin, virallisiin tapahtumiin ja 
busseihin.  

 
HOTELLIVARAUS 
1. toukokuuta: Hotellivarauksen määräaika  

• Määräaika hotellivarauksen tekemiselle/muuttamiselle (saatavuus voi vaihdella)  

• Hotellin peruuttamisen määräaika. Poikkeuksia ei tehdä. 

• Hotellin peruutukset voi tehdä verkossa hotellisivuston kautta. Vaihtoehtoisesti voit tehdä hotellivarauksen peruutuksia 
koskevia pyyntöjä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen lci@mcievents.com. 

• Jokaisesta hyväksytystä hotellivarauksen palautuksesta pidätetään käsittelymaksuna 15 dollaria.  

• Hyväksytyt hotellivarausten palautukset myönnetään 3–4 viikon kuluessa niiden hyväksymisestä. 
 
Hotellivaraukset 

• Hotellihuoneen varaaminen edellyttää yhden maksetun aikuisen ilmoittautumista vuosikokoukseen.  

• Hotellivaraus on voimassa vain hotellivarausvahvistuksessa mainitussa hotellissa, eikä näitä vahvistuksia voida käyttää 
hotellilaskun maksamiseksi. Vuosikokoukseen ilmoittautunut henkilö suostuu noudattamaan hotellin sääntöjä ja käytäntöjä. 

• Ilmoittautunut henkilö on vastuussa hotellille maksettavasta maksusta, josta on vähennetty varausmaksu. Hinnat maksetaan 
paikallisena valuuttana (CAD), ja niihin sovelletaan paikallisia veroja ja/tai palvelumaksuja.  

• Lisätietoja on LIConin verkkosivuilla olevalla Lions Internationalin hotellihinnat -sivustolla.  

• Lions Internationalin varaamiin hotellivarauksiin tarvitaan vähintään kahden yön varaus.  

• Hotellihuoneiden siirtäminen toiselle ei ole sallittua.  

• Sänkyvaihtoehdot ja erikoispyynnöt voivat olla saatavilla sisäänkirjoittautumisen aikana. Lisämaksuja saatetaan periä.  

• Jos et saavu hotelliin hotellivarausvahvistuksessa mainittuna päivänä, menetät hotellille maksetun varausmaksun ja 
huonevaraus peruutetaan.  

• Jos lähtöaika on ennen hotellin varausvahvistuksessa ilmoitettua päivämäärää, hotelli voi määrätä siitä lisämaksun.  
 
Hotellin varausmaksut 
200 dollarin hotellivarausmaksu vaaditaan, kun varaat tavallisen hotellihuoneen ja 350 dollaria sviitistä.  

• Tilisiirrolla maksetuista varausmaksuista peritään 25 dollarin käsittelymaksu.  

• Jos annettu luottokortti ei anna lupaa hotellin varausmaksun varaamiseen, hotellivarausta ei vahvisteta.  

• Hotellivarausmaksut lähetetään hotelliin asiakkaan puolesta Kanadan dollareissa voimassa olevan vaihtokurssin mukaan.  

• Hotellivarausmaksuja ei voi siirtää toiseen hotelliin.  
 
Annettuja tietoja käytetään Lions Clubs Internationalin tietosuojakäytäntöjen ja -menettelyjen mukaisesti. Jos sinulla on 
kysyttävää, ota yhteyttä osoitteessa lci@mcievents.com. 
 
Huomaa: Lions Clubs International tulee taltioimaan kansainvälisen vuosikokouksen tapahtumat mainostarkoituksia varten. 
Osallistumisesi tähän tapahtumaan saattaa näkyä videoilla tai valokuvissa. Ilmoittautumisesi on suostumuksesi näiden 
kuvien käyttöön Lions Clubs Internationalin harkinnan mukaan. 
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