Desfile das Nações do Lions Clubs International
Perguntas Frequentes
1.

Como faço para me inscrever para o Desfile das Nações?
Resposta: As Regras e Regulamentos do Desfile podem ser encontrados em:
http://lcicon.lionsclubs.org/experience/parade-of-nations

2.

Devo fazer a inscrição para o desfile como um indivíduo?
Resposta: Não. Os Leões devem se inscrever como um Distrito Múltiplo ou Distrito único. O Presidente de Conselho
do Distrito Múltiplo ou o Governador de Distrito de uma Distrito único inscreve a delegação inteira para o desfile e
coordena a vestimenta, banda e/ou carro alegórico para o desfile. Entre em contato com seu Presidente de Conselho
ou Governador de Distrito para mais informações sobre a participação com sua delegação no desfile.
Observação: O percurso do desfile será pelo centro da cidade de Milão, às vezes por ruas de paralelepípedos.
Esteja ciente de que isso pode causar superfícies irregulares. Usar sapatos apropriados.

3.

Haverá banheiros ao longo do percurso do desfile?
Resposta: Sim, banheiros serão colocados ao longo do percurso do desfile.

4.

Nós não estamos inscritos para a convenção, podemos marchar com a nossa delegação no desfile?
Resposta: Para participar do Desfile das Nações, cada pessoa deve se inscrever para a convenção e exibir seu crachá
de identificação da convenção durante o desfile.

5.

O desfile será cancelado se chover?
Resposta: O desfile acontecerá, faça chuva ou faça sol. Apenas sob condições climáticas extremas o desfile será
cancelado. A agência local de serviços de emergência comunicará se condições extremas forem previstas para o
desfile. Os Leões serão notificados por meio de sua liderança de delegação, mídia social e nos hotéis oficiais de LCI.

6.

Nossa delegação deseja contratar uma banda para o desfile, quem devemos contatar?
Resposta: O Presidente do Desfile do Comitê Anfitrião é a pessoa de ligação entre as bandas e as delegações. Entre
em contato com os Presidentes do Desfile.
1. Antonio Galliano – Antonio.galliano.live@gmail.com
2. Walter Migliore – walter@migliore.pro

7.

Eu gostaria de ser voluntário para o desfile, quem eu devo contatar?
Resposta: Entre em contato com os Presidentes dos Voluntários do Comitê Anfitrião.
1. Gabriella Gastaldi – ggastaldi@virgilio.it
2. Alessandro Mastrorilli – mastrorilli@alice.it

8.

Gostaríamos de levar animais para o desfile, isso é possível?
Resposta: Toda cidade tem regulamentos para os animais que participam do desfile. Entre em contato via
parade@lionsclubs.org para mais informações.

9.

Serão oferecidos ônibus do nosso hotel para o início do desfile?
Resposta: Sim, serão oferecidos ônibus para aqueles que estarão nos hotéis oficiais de LCI. Os percursos dos ônibus
serão publicados no programa da convenção.

10. Os ônibus retornarão para o meu hotel?
Resposta: Os ônibus na dispersão vão transportar os participantes do desfile para o MiCo. No Mico, os delegados
podem embarcar nos ônibus que retornam para os hotéis oficiais de LCI.

