Lions internationella parad
Frågor och svar
1.

Hur registrerar jag mig till paraden?
Svar: Paradregler och bestämmelser finner du här: http://lcicon.lionsclubs.org/sv/experience/parade-of-nations

2.

Registrerar jag mig till paraden som enskild medlem?
Svar: Nej. Lions medlemmar ska registreras som ett multipeldistrikt eller enkeldistrikt. Guvernörsrådsordföranden i
multipeldistriktet eller distriktsguvernören i enkeldistriktet registrerar hela delegationen till paraden och samordnar
klädsel, orkester och/eller paradvagn till paraden. Vänligen kontakta din guvernörsrådsordförande eller
distriktsguvernör, för mer information om att delta i paraden tillsammans med din delegation.
Vänligen notera: Paradvägen kommer att gå igenom centrala Milano, ibland på gator med kullersten. Detta
kommer medföra att vissa gator är gropiga och ojämna. Vänligen bär lämpliga skor.

3.

Kommer det finnas toaletter längsmed paradvägen?
Svar: Ja, toaletter kommer finnas längsmed paradvägen.

4.

Vi är inte registrerade till kongressen. Kan vi marschera tillsammans med delegationen i paraden?
Svar: Nej, för att delta i paraden måste varje person vara registrerad till kongressen samt bära sin
kongressnamnbricka under hela paraden.

5.

Kommer paraden att ställas in om det regnar?
Svar: Nej. Paraden kommer att genomföras oavsett väder. Paraden kommer endast att ställas in under extrema
väderförhållanden. Lokala myndigheter kommer avgöra om paraden ska ställas in på grund av extrema
väderförhållanden. Lions medlemmar kommer att underrättas via delegationens ledare, i sociala medier och vid
LCI:s officiella hotell.

6.

Vår delegation önskar hyra en lokal orkester till paraden. Vem kan vi kontakta?
Svar: Värdkommitténs paradordförande är kontaktpersonen mellan orkestrar och delegationer. Vänligen kontakta
paradordföranden.
1. Antonio Galliano – Antonio.galliano.live@gmail.com
2. Walter Migliore – walter@migliore.pro

7.

Jag skulle vilja vara frivillig under paraden. Vem kan jag kontakta?
Svar: Kontakta värdkommitténs ordförande för frivilliga.
1. Gabriella Gastaldi – ggastaldi@virgilio.it
2. Alessandro Mastrorilli – mastrorilli@alice.it

8.

Vi skulle vilja ha med oss djur i paraden. Är det möjligt?
Svar: Varje stad har särskilda regler för djurs deltagande i paraden. Vänligen skicka e-post till parade@lionsclubs.org
för mer information.

9.

Kommer det att finnas bussar för transport från vårt hotell till starten för paraden?
Svar: Ja, det kommer att finnas bussar för dem som bor vid LCI:s officiella hotell. Rutter för bussarna kommer att
publiceras i kongressprogrammet.

10. Kommer det att finnas bussar tillbaka till mitt hotell?
Svar: Bussarna vid avslutningsområdet kommer att transportera deltagarna till MiCo. Från MiCo kan deltagarna åka
med de bussar som går till LCI:s officiella hotell.
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