
Q Center, joka sijaitsee noin 65 kilometriä Chicagosta länteen, on Yhdysvaltojen 
suurin täyden palvelun konferenssikeskus, joka sijaitsee 95 hehtaarin 
virkistysalueella. Q Centerissä järjestetään johtajakoulutusta Fortune 500 -yrityksille 
sekä suuren mittakaavan konferensseja ja erityistapahtumia. Tämä ainutlaatuinen 
yritys tarjoaa koulutusta sekä ruokailu- ja hotellimajoitusta mukavasti yhdellä 
yhtenäisellä alueella.

Q Center tarjoaa erinomaiset puitteet koulutukseen, jonka avulla ensimmäiset 
varapiirikuvernöörit/piirikuvernööri-elektit (FVDG/DGE) voivat valmistautua 
heidän vuoteensa piirikuvernööreinä. Kokoushuoneissa on äänieristetyt seinät, 
ergonomiset tuolit ja Q Basic Wi-Fi.

Q Centerin huoneet ovat asuntolamaisia standardihuoneita, joissa on yhden hengen vuode ja 
ergonominen työasema. Huoneissa on kylpyhuone, jossa on suihku (ei ammetta) ja ne ovat 
savuttomia. Kaikissa huoneissa on ilmainen Q Basic Wi-Fi -yhteys sekä 26-tuumainen taulutelevisio, 
jossa näkyvät kaapelikanavat. Mukavuuksiin kuuluu myös kahvinkeitin, herätyskelloradio, 
hiustenkuivaaja, silitysrauta ja -lauta ja erilaisia kylpytuotteita.

Lions Clubs International maksaa yhden hengen huoneen Lions Clubs Internationalin 
hyväksyminä päivinä. Seuralaiset/vieraat eivät saa osallistua FVDG/DGE-seminaariin. Q Center 
pyrkii kaikin tavoin ottamaan huomioon vieraiden erityistarpeet. Ilmoita yksityiskohtaiset tarpeet, kun 
varaat huoneen. Ylimääräiset yöt (Lions Clubs Internationalin hyväksymien päivämäärien 
ulkopuolella) Q Centerissä ovat henkilökohtaisia kustannuksia ja niitä varataan 
saatavuuden mukaan. Ota yhteyttä Lions Internationaliin osoitteessa dgeseminar@lionsclubs.org 
jos tarvitset lisätietoja ylimääräisistä öistä ja hinnoista.  

Kaikki majoitukseen liittyvät kysymykset tulee osoittaa Lions Internationalille osoitteessa 
dgeseminar@lionsclubs.org. Q Center perii ensimmäiseltä varapiirikuvernööriltä/piirikuvernööri-
elelektiltä uloskirjautumisen yhteydessä maksut liittyen ylimääräisiin öihin, satunnaisiin kuluihin ja 
niihin liittyviin veroihin.

Q Centerissä on lahjatavarakauppa, ilmainen itsepalvelupesula-alue, business center, kuntokeskus 
ja hiljainen huone meditaatiolle/rukoushetkille.

Q Centerin FVDG/DGE-seminaaripaketti sisältää kolme noutopöydästä haettavaa ateriaa päivässä. 
Ne tarjoillaan nimetyissä ruokasaleissa, alkaen illallisesta Lions Internationalin hyväksyttynä 
saapumispäivänä ja päättyen lounaaseen Lions Internationalin hyväksyttynä lähtöpäivänä.

Q Center tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja (mukaan lukien kasvisruoka ja intialainen 
kasvisruoka); voit valita oman ateriasi henkilökohtaisten mieltymystesi mukaan. Vieraiden 
turvallisuus on aina etusijalla ja Q Center noudattaa kaikkia suositeltuja terveys- ja 
turvallisuusohjeita. 

Ruuhkien vähentämiseksi aterioiden aikana FVDG/DGE:ille on merkitty tietty ruokasali. Pyydämme, 
käytätte ruokasalia, joka on merkitty luokkahuoneessanne olevaan aikatauluun. 

Q Centerissä on myös muita ravintoloita, mutta nämä eivät sisälly ateriapakettiin. Lions 
Internationalin ateriapaketin ulkopuolelta ostetut ateriat ovat henkilökohtainen kulu ja ne maksetaan 
suoraan Q Centerille. 
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Q Center - yleiskatsaus

Fox River Ballroom:
Avajaisseremonia
Kaikki yleisistunnot

E ja D -alueet: 
Kaikki 
luokkahuoneistunnot 
ja Lions International 
-toimistot

Welcome Center
Sisäänkirjautuminen

A, B, C & Q -alueet:
Hotellihuoneet

D ja Q -alueet:
Fox River ja Q Tower
Ruokasalit - Aamiainen, 
lounas ja illallinen


