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Lions Clubs Internationalin 105. vuosikokous 

7.-11. heinäkuuta 2023 – Boston, MA, USA 

Lionryhmän matkanjärjestäjän toimintatavat 

 

 

Yleistietoja 

Ryhmien matkanjärjestäjät vastaavat lioneille tiedottamisesta liittyen LCI:n menettelyihin ja 
määräaikoihin sekä materiaalien jakamisesta heille. 

 

• Hyväksytyistä peruutuksista veloitetaan $10,00 käsittelykuluna jokaisen ilmoittautumisen 
peruuttamisesta ja $15,00 jokaisesta hotellivarauksen peruuttamisesta riippumatta 
peruutuksen päivämäärästä, kuten on mainittu Hallituksen sääntökokoelmassa. 

• Kaikki hyvitykset lähetetään ryhmän matkanjärjestäjälle eikä yksittäisille lioneille. 

• Jokaiselle ilmoittautuneelle henkilölle tarvitaan henkilökohtainen sähköpostiosoite. 

• Jäsennumero on ilmoitettava klubin virallisille edustajille, jotka äänestävät vaaleissa. 

Vuosikokoukseen ilmoittautuminen 
Ryhmän matkanjärjestäjät käyttävät Ryhmäilmoittautumisen verkkosivuja. Kun LCI on saanut Ryhmän 
matkanjärjestäjän lähettämän pyynnön, noin viiden päivän sisällä hänelle lähetetään ohjeet ryhmän 
ilmoittamiselle vuosikokoukseen. 

 

Ilmoittautumismaksut Aikuinen Omega-leot (18 
ja vanhemmat) 

Alpha-leo/lapsi 

(17 vuotta ja alle) 

Aikainen ilmoittautuminen: (Ennen 13. 
tammikuuta 2023) 

US $175,00 US $100,00 US $20,00 

Tavallinen: (14. tammikuuta – 30. 
kesäkuuta 2023) 

) 

US $250,00 US $100,00 US $20,00 

Myöhäinen: (1. heinäkuuta 2023- Paikan 
päällä) 

US $325,00 US $100,00 US $20,00 

 
• Jokainen ilmoittautunut henkilö saa virallisen nimikyltin, jota on käytettävä pääsyyn 

vuosikokouksen näyttelyhalliin, virallisiin tapahtumiin ja busseihin. 
• Ryhmän matkanjärjestäjät käyttävät Ryhmäilmoittautumisen verkkosivuja ilmoittautumiseen ja 

hotellivaraukseen. Huomaa: Nimikylttejä ei tulosteta uudelleen, jos ryhmän matkanjärjestäjät 
jättävät noudattamatta tätä menettelyä. 

• Ryhmän matkanjärjestäjillä on mahdollisuus varata aika koko ryhmälle nimikylttien noutamista 
varten. 

• Jos ryhmä ei varaa aikaa, ryhmän jäsenet voivat hakea LCI:n virallisen nimikyltin ja 
vuosikokousmateriaalit oman aikataulunsa mukaisesti. 

Vuosikokouksen valinnaiset maksulliset tapahtumat: 
Lippu on pakollinen näihin tilaisuuksiin. Lippuja voi ostaa niin kauan kuin niitä on saatavilla. 

 

Tapahtuma Tapahtuman päivämäärä ja aika Maksut 

Melvin Jones -jäsenten lounas 
(Business-tyylinen pukeutuminen) 

Sunnuntai 9. heinäkuuta 2023 
12.30 – 14.30 

US $75,00 

 
PIP/PID/DG/PDG-juhlaillallinen 
(Juhlapuku) 

Maanantai, 10. heinäkuuta 2023 
20.00 – 22.00 

US $125,00 
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Ilmoittautumisen peruuttamisen määräaika 
• Maanantai, 1. toukokuuta 2023:   Peruuttamisen määräaika LCI:n vuosikokoukseen 

ilmoittautumiselle ja maksullisille tapahtumille. POIKKEUKSIA EI TEHDÄ. 
 

• Jokaisesta hyväksytystä ilmoittautumisen palautuksesta pidätetään käsittelymaksuna US $10,00 
dollaria. 

 
             Majoittuminen 

Yli 10 huoneen hotellivaraukset ryhmille tehdään niiden saapumisjärjestyksessä ja ne noudattavat 
delegaatioille määriteltyjä hotelleja vuosikokoustoimikunnan päätöksen mukaisesti. LCI pidättää 
itsellään oikeuden rajoittaa ryhmälle varattavien huoneiden lukumäärää perustuen ryhmän 
aikaisempaan toimintaan/huoneiden maksamiseen. 

 
Huoneiden peruminen milloin tahansa maksun suorittamisen jälkeen edellyttää 15.00 dollarin 
käsittelymaksun maksamista hotellivarausta kohden. 
 

• Huonevarauksen tekemiseen vaaditaan vähintään yksi vuosikokouksen ilmoittautumismaksun 

maksanut aikuinen. 

• Kaikki varaukset on tehtävä LCI:n kautta. Älä ota suoraan yhteyttä hotelliin varauksen tekemiseksi. 
• Huoneen varaaminen LCI:n kautta edellyttää 200,00 dollarin varausmaksua.  Varausmaksut 

hyvitetään lionin maksaessa hotellilaskun uloskirjautumisen yhteydessä. 

• Hotellivarausten tekeminen LCI:n kautta edellyttää vähintään kahden yön oleskelua. 
• Jos henkilö jättää saapumatta hotelliin, hän menettää huonevarauksen ja varausmaksun. 

Varausmaksua ei voi käyttää toisen huoneen varaamiseen. 

• Huoneiden hinnat eivät sisällä välityspalkkiota. 

• Ilmaisten huoneiden varausta ei voi pidentää. 

• Hyvityksiä ja/tai varausmaksuja ei voida siirtää tuleviin vuosikokouksiin. 
 

Hotellilasku 

• Lionit ovat vastuussa huoneen, verojen ja muiden ylimääräisten maksujen maksamisesta miinus 
varausmaksu. 

• Jos ryhmän matkanjärjestäjä maksaa delegaation kulut, sovi asiasta suoraan hotellin 
kanssa vähintään neljä (4) viikkoa ennen saapumista.  Luottohakemus voi olla pakollinen. 

• Ryhmän on maksettava lasku ja kaikki maksamatta olevat maksut ennen kuin ryhmä kirjautuu 
ulos hotellista. Hotellien käytäntöjen väärinkäyttö johtaa siihen, että ryhmää ei hyväksytä 
tuleviin vuosikokouksiin. 

• Hotelli saattaa veloittaa lisämaksun, jos hotellista poistutaan ennen sovittua lähtöpäivää. 

 
Huoneiden varaukseen liittyvät säännöt  
Noudatamme seuraavia sääntöjä liittyen suurempien varausten perumiseen: 

 

• Maksun ajakohdasta 31. maaliskuuta 2023 saakka – US $15,00 peruutusmaksu per huone 

• Lauantai, 1. huhtikuuta 2023 – hotellihuoneet peruutettu = 25.00 dollarin 
peruutusmaksu huonetta kohti  

• Maanantai, 1. toukokuuta 2023 – Hotellin varausmaksuja ei palauteta tämän 
päivämäärän jälkeen. 

 
Määräpäivät 

 
Perjantai, 6. tammikuuta 2023:  Edustajien varaamatta olevat hotellit tulevat kaikkien muiden lionien 
saataville, jos varausmaksua ei ole maksettu. 

 

Lauantai, 1. huhtikuuta 2023:  Hotellihuoneiden varaus peruutettu = 25,00 dollarin peruutusmaksu 
huonetta kohti 
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Maanantai, 1. toukokuuta 2023:  Hyvityksiä EI myönnetä ilmoittautumisen peruutuksista, jotka on 
vastaanotettu tämän päivämäärän jälkeen. 

 

 

Hotellivarauksen päivämäärien muutokset 

• Päivämäärän muutokset on tehtävä LCI:n kautta käyttämällä Ryhmän ilmoittautuminen -verkkosivua. 

• Päivämääriä ei voi muuttaa perjantain 12. toukokuuta 2023 jälkeen LCI:n kanssa. 
• 13. toukokuuta jälkeen päivämäärän muutokset on tehtävä suoraan hotelliin, ja 

hotellihuoneiden saatavuus voi vaihdella. 

• Hotelli voi vaatia lisämaksua, jos hotellihuoneiden määrää vähennetään tai päivämääriä lyhennetään. 

• LCI:n hallituksen säännöt kieltävät vuosikokouksen ilmoittautumisen tai hotellihuoneiden varauksen 
siirtämisen. 

 
Maksutapa 

             Maksut on suoritettava Yhdysvaltain dollareina käyttäen Yhdysvaltain valuuttaa: 
 

• Luottokortti (Visa, MasterCard tai Discover) 

• Erääntyvä saldo: Tämä on vaihtoehto kaikille sekillä tai pankkisiirrolla maksaville ryhmille.  
Lasku lähetetään sähköpostitse kun ilmoittautuminen ja hotellivaraus on lähetetty. Maksun 
suorittamiselle on eräpäivä, jotta saatte ilmoittautumisen ilmoitettuun hintaan. Huomaa, että 
ilmoittautumista EI ole vahvistettu ennen kuin maksu on vastaanotettu. 

• Yhdysvaltain pankeista nostetut sekit tai maksumääräykset (kaikista LCI:lle 
palautetuista sekeistä veloitetaan 25,00 dollaria) 

• Pankkisiirto (lisää ylimääräinen 25,00 dollaria käsittelymaksuna) 

Tapahtumatilat 

• LCI pyrkii parhaansa mukaan järjestämään pyytämäsi tapahtuman - huomaathan, että pyynnöt koskien 
vuosikokouksen kongressikeskusta tai päämajan hotellia tullaan käymään läpi vuonna 2023 sen 
jälkeen, kun LCI ja kansainväliset virkailijat ovat varanneet omat tilaisuutensa. 

• Ateriapalveluista, AV-laitteista, teknisestä työstä, koristeluista jne. aiheutuvat kustannukset ovat 
delegaation omalla vastuulla. 

• LCI antaa kirjallisen vahvistuksen, joka sisältää paikan yhteystiedot ja edustajan nimen, jotta voitte 
tehdä yhteistyötä suoraan heidän kanssaan järjestelyjen viimeistelemiseksi. Ota 
yhteyttä Convention2023_Logistics@lionsclubs.org jos sinulla on kysyttävää.   

• Varaa tila tapahtumaa varten täältä viimeistään keskiviikkona, 1. maaliskuuta 2023.  Älä 
ota yhteyttä suoraan hotelliin. 

 
Mainostaminen 
LCI:n hallituksen käytäntö vaatii piirin hyväksymiä matkanjärjestäjiä, jotka haluavat tuottaa 
matkaesitteitä tai vastaavaa kirjallisuutta sanoilla "Lions", "Lions Clubs International", "Lions 
International Convention" tai vastaavalla termillä ja/tai Lions Clubs Internationalin tunnuksella 
hakemaan lupaa näiden nimien ja logon käyttämiseen seuraavalla tavalla: 

 
• Ryhmän järjestäjän on toimitettava LCI:n lainopilliselle neuvonantajalle luonnos 

esitteestä tai vastaavasta kirjallisuudesta, joka sisältää vastuuvapauslausekkeen, jonka 
mukaan Kansainvälinen lionsklubien järjestö ja lionspiiri (yksittäis-, osa- ja 
moninkertaispiiri) eivät ole vastuussa aiheutuneista menetyksistä. 

• Rojaltimaksu 25,00 dollaria dollaria on maksettava Lions Clubs Internationalille. 

 
Kysymykset 
Ota yhteyttä:  
Sähköposti: convention@lionsclubs.org 
Puhelin: (630) 468-6914  
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