
 

Lions103:e internationella kongress 
25 – 29 juni 2021• Montréal, Quebec, Kanada 
Regler och villkor för registrering och boende 

 

 

 

Lions103:e internationella kongress 

25 – 29 juni 2021• Montréal, Quebec, Kanada 

Regler och villkor för registrering och boende 
 
KONGRESSREGISTRERING - Registreringsavgiften ger tillträde till kongressen. De som har registrerat sig får en officiell namnbricka och en 
souvenirmedalj, det officiella kongressprogrammet och en biljett till den internationella showen. Alla ändringar (namn, ankomst-/avresedatum 
etc.) måste skickas in skriftligen senast den 1 maj 2021 till lci@mcievents.com 

• Alla registrerade kommer att hämta ut sina namnbricka på plats i Montréal. Ta med din Lions officiella kongressregistrering, för att 
kunna skanna och skriva ut din namnbricka. ID-kort krävs. Lions Clubs International kommer inte att skicka namnbrickor i förväg. 
Information om plats och tid för utskrift av namnbrickor kommer att finnas i maj 2021 på kongressens webbsida. 

• LCI:s officiella namnbricka måste bäras för att beviljas inträde till utställningshallen, officiella evenemang och för att kunna åka med 
kongressbussarna. 

1 maj: Sista dag för avbokning av registrering. Inga avbokningar efter 1 maj 2021 kommer att återbetalas. INGA UNDANTAG KOMMER 
ATT GÖRAS. Alla avbokningar måste göras SKRIFTLIGEN via e-post till lci@mcievents.com eller via fax till 972-349-7715. 

• För varje godkänd avbokning av registrering kommer att debiteras en fast avbokningsavgift på USD 10,00. 

• Begäran om avbokning bör innehålla önskad form av återbetalning (kreditering av klubbkontot, bankinsättning etc). Om information om 
återbetalning saknas kommer beloppet att krediteras klubbkontot. Godkända återbetalningar kan komma att utfärdas EFTER kongressen.  
Begäran om återbetalning måste avse kongressen innevarande år. 

• Kongressregistrering kan inte överföras till annan lionmedlem, leomedlem, gäst, barn eller annan framtida kongress. 
 

HOTELLRUMSRESERVATION  

• Hotellrumsreservation är giltig endast på det hotell som har angivits i den officiella hotellbekräftelsen. Denna bekräftelse kan inte 
användas till att betala hotellräkningen. Alla som har registrerat sig samtycker till att följa hotellets regler och policy. 

• En betald registrering för vuxen krävs för att boka ett hotellrum. 

• För hotellrumsreservationer bokade genom LCI krävs bokning av minst två nätter. 

• Överföring av hotellrum till annan person är inte tillåten. 

• Tillgång på rumstyper och speciella önskemål är begränsade och kommer att tillgodoses vid incheckning i mån av tillgång. Avgift för 
detta kan komma att debiteras. 

• Vänligen läs igenom LCI:s hotellrumspriser som finns på webbsidan om kongressen.  

• De som har registrerat sig ansvarar för full betalning till hotellet, förutom depositionen. Hotellrummets pris skall betalas i lokal valuta 
(CAD) och det kan tillkomma lokala skatter och/eller serviceavgifter. 

• Hotelldeposition: En deposition på USD 200 krävs i samband med bokning av standardrum. En deposition på USD 350 krävs i 
samband med bokning av svit.   

o För deposition som betalas via banköverföring debiteras en handläggningsavgift på USD 25.    
o Om det kreditkort som har angivits inte kan debiteras för betalning av deposition kommer din bokning inte att bekräftas. 
o Depositionen kommer att skickas till hotellet i CAD enligt gällande valutakurs.  
o Depositioner kan inte överföras till annat hotell.  

• UNDERLÅTENHET ATT CHECKA IN PÅ DET I BEKRÄFTELSEBREVET ANGIVET DATUM KOMMER LEDA TILL FÖRLUST AV DIN DEPOSITION OCH 

AVBOKNING AV DIN HOTELLRUMSRESERVATION. 
• UTCHECKNING FÖRE DET I BEKRÄFTELSEBREVET ANGIVET DATUM KAN MEDFÖRA EN EXTRA AVGIFT FRÅN HOTELLET. 

 

1 maj: Sista dag för bokning 
o Sista dag att boka/ändra hotellreservation (i mån av tillgång). 
o Sista dag för att avboka hotell. INGA UNDANTAG KOMMER ATT GÖRAS. 
o Avbokning av hotell kan göras på webbplatsen för boende. Alternativt kan begäran om avbokning av hotellrum göras 

SKRIFTLIGEN via e-post till lci@mcievents.com. 
o En expeditionsavgift på USD 15 kommer att dras av från varje godkänd återbetalning av hotellrumsbokning. 
o Godkända återbetalningar av hotellrumsbokning betalas ut inom 3-4 veckor efter godkännande. 

 
All information som tillhandahålls skall användas i enlighet med Lions Clubs Internationals sekretessregler.  
• Frågor? Skicka e-post till oss: lci@mcievents.com  
Vänligen notera: Lions Clubs International kommer att dokumentera den internationella kongressen i marknadsföringssyfte. Du kan 
komma att filmas eller fotograferas under detta evenemang. Din registrering är ditt godkännande att Lions Clubs International får 
använda film och foton.  
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