
 

103. Lions Clubs International Vuosikokous 
25. – 29. kesäkuuta 2021• Montréal, Quebec, Kanada 

Ilmoittautuminen ja majoitusehdot 
 

 
 

 

ILMOITTAUTUMINEN VUOSIKOKOUKSEEN - Ilmoittautumis- eli rekisteröitymismaksu on pääsymaksusi vuosikokoukseen. Vuosikokoukseen 
ilmoittautuneet saavat virallisen nimikyltin (badge) ja muistoriipuksen, virallisen ohjelman ja yhden lipun kansainväliseen show´n. Kaikki 
muutokset (nimen muutokset, saapumis-/lähtöajankohdan muutokset) on lähetettävä kirjallisina lauantaihin, 1. toukokuuta 2021 mennessä 
osoitteeseen lci@mcievents.com 

• Kaikki ilmoittautuneet hakevat nimikyltin (badgen) paikan päällä Montrealissa. Tuo mukanasi vuosikokoukseen Lions Clubs 
Internationalin virallinen ilmoittautumisvahvistus nimikyltin tulostamiseksi. Tarvitset myös kuvallisen henkilötodistuksen. Lions Clubs 
International ei lähetä nimikylttejä etukäteen. Nimikylttien tulostuspaikat ja aukioloajat päivitetään toukokuussa 2021 LCICON -
verkkosivulle. 

• LCI:n virallista nimikylttiä tulee kantaa, jotta pääsette näyttelyhalliin sisälle, sekä vuosikokouksen tapahtumiin ja busseihin. 
1. toukokuuta: Ilmoittautumisen peruuttamisen eräpäivä. Jos peruutus tehdään lauantain, 1. toukokuuta 2021 jälkeen, hyvitystä 
maksetusta ilmoittautumisesta ei anneta. POIKKEUKSIA EI TEHDÄ. Kaikki peruutukset tulee tehdä KIRJALLISESTI sähköpostilla 
osoitteeseen lci@mcievents.com tai faksilla numeroon 972-349-7715.  

• Hyväksytyistä ilmoittautumisen peruutuksista veloitetaan käsittelymaksuna $10,00 per peruutettu ilmoittautuminen. 

• Hyväksytyissä peruutuspyynnöissä tulee olla maininta millä tavalla hyvitys halutaan (klubin tilille, shekki, jne.) Jos hyvitystapaa ei ole 
mainittu, summa hyvitetään klubin tilille tulevien maksujen kattamiseen. Hyväksytyt korvaukset saatetaan suorittaa vuosikokouksen 
JÄLKEEN.  Hyvityspyyntöjen tulee liittyä nykyiseen vuosikokousvuoteen. 

• Vuosikokouksen ilmoittautumista ei voida siirtää toiselle lionille, leolle, vieraalle tai lapselle tai tulevaan vuosikokoukseen. 
HOTELLIVARAUS  

• Hotellivaraus on voimassa vain hotellissa, joka on mainittu Hotellivarauksen vahvistuksessa; tätä ilmoitusta ei voida käyttää 
hotellilaskun hoitamiseen. Ilmoittautuneet sitoutuvat noudattamaan hotellin sääntöjä. 

• Hotellihuoneen varaamiseen vaaditaan yksi maksettu aikuisen ilmoittautuminen vuosikokoukseen. 

• LCI:n kautta tehdyissä hotellivarauksissa on kahden yön minimivaatimus. 

• Hotellihuoneiden siirtoa muille ei hyväksytä. 

• Erityistoiveet koskien huoneita ja sänkyjä voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan hotellille kirjautumisen yhteydessä. 
Erityistoiveista voi joutua maksamaan erillisen maksun. 

• Katso tarkemmat tiedot LCI Hotellihintalistalta LCICON -verkkosivulla.  

• Vuosikokouksen osallistuja on itse vastuussa hotelliyöpymisen hinnan ja varausmaksun erotuksen maksamisesta hotellille.  Maksu 
tulee suorittaa paikallisessa valuutassa (CAD) ja siihen lisätään paikalliset verot ja/tai palvelumaksut.  

• Hotellin varausmaksu: Hotellihuoneen varausmaksu on $200 USD kun varataan tavallinen hotellihuone. Varausmaksu on $350 USD 
kun varataan sviitti.   

o Pankkisiirron kautta tehdystä varauksesta peritään käsittelymaksuna $25.    
o Jos annettu luottokortti ei hyväksy hotellin varausmaksua, hotellivaraustasi ei vahvisteta. 
o Hotellin varausmaksut lähetetään puolestasi hotelliin paikallisessa valuutassa (CAD) voimassa olevan valuuttakurssin 

mukaan.  
o Varausmaksua ei voida siirtää toiseen hotelliin.  

• JOS HOTELLIIN EI KIRJAUDUTA VAHVISTUKSESSA OLEVANA PÄIVÄNÄ, VARAUSMAKSU MENETETÄÄN JA HUONEVARAUS PERUUTETAAN.     

• HOTELLISTA ULOSKIRJAUTUMINEN ENNEN VAHVISTUKSESSA MAINITTUA PÄIVÄÄ SAATTAA AIHEUTTAA YLIMÄÄRÄISEN 

MAKSUN 
1. toukokuuta: Varausten eräpäivä 

o Eräpäivä ilmoittaa/muuttaa hotellivarausta (saatavuuden mukaan)  
o Eräpäivä hotellivarauksen peruuttamiseksi. POIKKEUKSIA EI TEHDÄ. 
o Hotellivaraukset voidaan peruuttaa verkossa verkkosivulla. Vaihtoehtoisesti hotellivarauksen voi peruuttaa KIRJALLISESTI 

sähköpostiosoitteeseen lci@mcievents.com   
o Jokaisesta hyväksytystä hotellivarauksen palautuksesta peritään 15 dollarin käsittelymaksu. 
o Hyväksyttyjen hotellivarausten palauttamiseen menee noin 3-4 viikkoa. 

Tässä ilmoitetut tiedot käsitellään Lions Clubs Internationalin yksityisyyssääntöjen mukaisesti.  
• Kysyttävää? Lähetä sähköpostia osoitteeseen: lci@mcievents.com  
Huomaa: Lions Clubs International tulee taltioimaan kansainvälisen vuosikokouksen tapahtumat mainostarkoituksiin. Osallistumisesi saattaa 

näkyä videolla tai valokuvassa. Ilmoittautumisesi on suostumuksesi näiden kuvien käyttöön Lions Clubs Internationalin harkinnan mukaan.  
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