
O Q Center, localizado a aproximadamente 40 milhas a oeste de Chicago, é a maior instalação 
de conferência de serviço completo nos EUA e está situado em 95 acres de área de lazer. O Q 
Center organiza treinamento executivo para empresas da Fortune 500, além de conferências de 
larga escala e eventos especiais. Esta notável instalação oferece treinamento, restaurantes e 
acomodações de hotel, tudo convenientemente localizado em um campus.

O Q Center proporcionará uma atmosfera para treinamento orientado, que auxiliará o Primeiro 
Vice-Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito (FVDG/DGE) na preparação do seu 
ano como Governador de Distrito. As salas de reuniões têm paredes com isolamento acústico, 
cadeiras ergonômicas e Q Basic WiFi.

Os apartamentos do Q Center são standard em estilo dormitório, equipados com uma cama de 
solteiro e uma estação de trabalho ergonômica. Os banheiros privativos incluem um box com chuveiro 
(sem banheira) e são para não-fumantes. Há acesso gratuito ao Q Basic Wi-Fi disponível em todos 
os quartos, bem como uma TV de tela plana de 26” de alta definição com programação a cabo. As 
comodidades também incluem cafeteira, rádio despertador, secador de cabelo, ferro e tábua de passar 
roupas e produtos de toalete variados.

Lios Clubs International pagará por um quarto de ocupação individual com uma cama de solteiro para 
as datas aprovadas por Lions Clubs International somente. Os acompanhantes/convidados não 
podem participar do seminário de FVDG/DGE. O Q Center fará todo o possível para acomodar os 
hóspedes com necessidades especiais. Indique suas necessidades detalhadas ao reservar seu quarto. 
As noites adicionais (fora das datas aprovadas por Lions Clubs Internacional) no Q Center 
são despesas pessoais e estão sujeitas à disponibilidade. Entre em contato com Lions Clubs 
International via dgeseminar@lionsclubs.org para obter informações sobre noites adicionais e tarifas.  

Todas as perguntas relacionadas às acomodações devem ser enviadas para Lions Clubs International 
via dgeseminar@lionsclubs.org. Todo o saldo devido por noites adicionais, despesas extras e impostos 
associados a estes encargos será cobrado do FVDG/DGE pelo Q Center no momento do check-out.

O Q Center também tem uma loja de presentes para itens a serem comprados, área de serviço de 
lavanderia self-service de cortesia, um centro de negócios com funcionários, academia e uma sala 
silenciosa para meditação/oração.

O pacote do Seminário de FVDG/DGE no Q Center inclui três refeições em estilo buffet por dia, servidas 
nos salões de refeições, começando com o jantar no dia de chegada aprovado por Lions Clubs 
International e terminando com o almoço no dia de partida aprovado por Lions Clubs International.

O Q Center oferece uma ampla variedade de refeições (incluindo vegetarianas e vegetarianas indianas); 
portanto, você pode optar por comer de acordo com suas preferências alimentares pessoais. A 
segurança dos hóspedes está sempre em primeiro lugar e o Q Center cumprirá todas as diretrizes de 
saúde e segurança recomendadas durante a sua estadia. 

Para aliviar o congestionamento durante as refeições, os FVDG/DGEs foram atribuídos a um salão de 
refeições específico. Pedimos que você respeite o salão de refeições designado, conforme listado na 
programação específica da sua sala de aula. 

Existem pontos de alimentação adicionais localizados no Q Center, no entanto, estes não estão 
incluídos no pacote de refeições. As compras de refeições fora do pacote de refeições de Lions Clubs 
Internacional são uma despesa pessoal e os custos dessas refeições devem ser pagos diretamente ao 
Q Center. 

A EXPERIÊNCIA DO Q CENTER



Visão geral das instalações do Q Center

Salão Fox River:
Cerimônia de 
Abertura
Todas as Sessões 
Gerais

Áreas D e E: 
Todas as salas de aula 
e escritórios de Lions 
Clubs International

Recepção do Q Center
Check-in

Áreas A, B, C e Q:
Quartos de alojamento

Áreas D e Q:
Salões de refeições Fox 
River e Q Tower - café da 
manhã, almoço e jantar


