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Termos e Condições para inscrição e hospedagem 
 
INSCRIÇÃO PARA A CONVENÇÃO  
1º de maio: Prazo para cancelamento de inscrição para a convenção 
Todos os cancelamentos feitos após domingo, 1º de maio de 2022, não serão reembolsáveis. Não serão feitas exceções. 
Todas as solicitações de cancelamento devem ser feitas por escrito via e-mail to lci@mcievents.com ou por fax para 972-349-
7715.  

• Os cancelamentos de inscrição aprovados estarão sujeitos à taxa de processamento de cancelamento padrão de US$ 
10 por inscrição.  

• Solicitações de cancelamento aprovadas devem incluir o método desejado para reembolso (por exemplo, crédito para 
o clube, cheque de reembolso etc.). Deixar de informar o método de reembolso resultará em um crédito para a conta 
do clube para futuras cobranças. Os reembolsos aprovados poderão ser emitidos após a convenção. As solicitações 
de reembolso devem ser relevantes para o ano atual da convenção.  

• A inscrição para a convenção não pode ser transferida para outro Leão, Leo, Convidado ou Criança, ou para uma 
futura convenção.  

 
Informações sobre inscrições para a convenção 
A taxa de inscrição permite a sua admissão à convenção. Os inscritos receberão um crachá de identificação oficial, um 
medalhão de lembrança, a programação oficial da convenção e um ingresso para o show internacional. Todas as mudanças (de 
nome, data de chegada/partida) devem ser enviadas por escrito até domingo, 1º de maio de 2022 para lci@mcievents.com  

• Todos os inscritos vão retirar seu crachá de identificação oficial no local em Montreal. Leve a Confirmação de Inscrição 
Oficial de Lions International com você para escanear e imprimir seu crachá de identificação. Será também necessário 
um documento de identificação com foto. Lions International não enviará os crachás antecipadamente. Os locais e 
horários para a impressão do crachá estarão disponíveis em maio de 2022, via website da LCICon .  

• O crachá oficial de Lions International deve ser usado para conseguir admissão ao salão de exposição, eventos oficiais 
e circular nos ônibus da convenção.  

 
RESERVA DE HOTEL 
1⁰ de maio: Prazo para a reserva de hotel  

• Prazo final para fazer/alterar uma reserva de hotel (sujeita à disponibilidade).  

• Prazo final de cancelamento para hotel. Não serão feitas exceções. 

• Os cancelamentos de hotéis podem ser concluídos online por meio do site de hospedagem. Como alternativa, os 
pedidos de cancelamento de reserva de hotel podem ser feitos por escrito via e-mail para lci@mcievents.com. 

• Será descontada uma tarifa de processamento no valor de US$ 15,00 de cada reembolso de reserva de hotel 
aprovado.  

• Os reembolsos de depósito de hotel aprovados são emitidos dentro de 3 a 4 semanas da aprovação. 
 
Requisitos para reserva de hotel 

• Uma inscrição de adulto paga é necessária para reservar um quarto de hotel.  

• A reserva do hotel é válida apenas no hotel listado na confirmação da reserva do hotel; essas confirmações não 
podem ser usadas para quitar a conta do hotel. Os participantes concordam em obedecer às normas do hotel. 

• O participante é responsável pelo pagamento, menos o depósito, ao hotel. As tarifas devem ser pagas em moeda local 
(CAD) e estão sujeitas a cobrança de impostos e/ou serviços locais.  

• Consulte a tabela de tarifas de dotéis de Lions International localizada no website de LCICon .  

• Para reservas de hotel feitas via Lions International, é necessária uma estadia mínima de duas noites.  

• Não é permitida transferência de apartamentos de hotel.  

• Os tipos de camas e pedidos especiais estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in. Tarifas adicionais 
podem ser aplicadas.  

• Se o check-in não for feito na data indicada na carta de confirmação, isto resultará na perda do seu depósito 
de hotel e cancelamento da sua reserva de quarto.  

• O check-out do hotel feito antes da data indicada na carta de confirmação pode resultar em penalidades pelo 
hotel.  

 
 
 
 
 
 
 

https://lcicon.lionsclubs.org/pt-br/
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Depósito do hotel 
Um depósito de US$ 200 é exigido no momento da reserva de um quarto de hotel padrão e um depósito de US$ 350 para uma 
suíte.  

• Os depósitos pagos por transferência bancária estão sujeitos a uma taxa de processamento de US$ 25.  

• Caso o cartão de crédito fornecido não autorize o pagamento do depósito do hotel, a sua reserva de hotel não será 
confirmada.  

• Os depósitos de hotel serão enviados ao hotel em seu nome em CAD conforme a taxa de câmbio.  

• Não é possível transferir o depósito de um hotel para outro.  
 
As informações fornecidas devem ser usadas de acordo com os procedimentos e normas de privacidade de Lions 

Clubs International. Envie-nos um e-mail para lci@mcievents.com, se tiver dúvidas. 

 
Observação: Lions Clubs International estará documentando a convenção internacional para fins promocionais. Sua 
participação poderá ser filmada ou fotografada neste evento. Sua inscrição representa o seu consentimento para o uso 
destas imagens por Lions Clubs International. 

https://www.lionsclubs.org/pt/footer/privacy-policy
mailto:lci@mcievents.com

