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102. Lions Clubs Internationalin vuosikongressi 
5.–9. heinäkuuta 2019 – Milano, Italia  

KONGRESSIIN ILMOITTAUTUMINEN JA HOTELLIVARAUSTEN SÄÄNNÖT JA EHDOT 
 

KONGRESSIIN ILMOITTAUTUMINEN 
• Ilmoittautumis- eli rekisteröitymismaksu on pääsymaksusi vuosikongressiin. Kun saavut Milanoon, kaikki vuosikongressiin ilmoittautuneet 

tulevat saamaan virallisen nimikyltin (badge) jota tulee kantaa jotta pääset näyttelyhalliin sisälle, sekä vuosikongressin tapahtumiin ja 
busseihin. Ilmoitamme nimikylttien noutopaikasta toukokuussa 2019. 

• Saat virallisen vahvistuksen vuosikongressin ilmoittautumisesta sähköpostitse. Näet oman virallisen vahvistuksesi milloin tahansa 
kirjautumalla Ilmoittautumissivulle (Registration Account). Oma käyttäjätili luodaan verkossa tehdyn ilmoittautumisen aikana. TUO LCI:N 
LÄHETTÄMÄ VIRALLINEN VAHVISTUS MUKANASI MILANOON, KOSKA TARVITSET SITÄ SAADAKSESI NIMIKYLTIN (BADGE). 

• LCI ei lähetä nimikylttejä etukäteen vaan kaikki osallistujat tulostavat oman nimikyltin paikan päällä Milanossa. Ilmoitamme tiedot 
nimikylttien tulostuspaikoista ja aukioloajoista toukokuussa 2019 LCICON -verkkosivulla   

1. toukokuuta:  Eräpäivä, johon mennessä peruutettava ilmoittautuminen ja tapahtumaliput. POIKKEUKSIA EI TEHDÄ.   
o Kaikki peruutukset tulee lähettää KIRJALLISESTI sähköpostiosoitteeseen registration@lionsclubs.org tai faksilla numeroon 

630.571.1689.  
• 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 vuosikongressivuoteen. 

• Vuosikongressin ilmoittautumista ei voida siirtää toiselle lionille, leolle, vieraalle tai lapselle tai tulevaan vuosikongressiin. 
• Jokaisesta hyväksytystä ilmoittautumismaksun palautuksesta peritään 10 dollarin käsittelymaksu. 

HOTELLIVARAUKSET 
• Hotellivaraus on voimassa vain hotellissa, joka on mainittu Hotellivarausvahvistuksessa; tätä vahvistusta ei voida käyttää hotellilaskun 

hoitamiseen. Ilmoittautuneet sitoutuvat noudattamaan hotellin sääntöjä. 
• Hotellihuoneen varaamiseen vaaditaan yksi maksettu aikuisen ilmoittautuminen vuosikongressiin. 
• LCI:n kautta tehdyissä hotellivarauksissa on kahden yön minimivaatimus. 
• Hotellihuoneiden siirtoa muille ei hyväksytä. 
• Kaikki hotellihuoneet on tarkoitettu korkeintaan kahdelle (2) vieraalle.  
• Erityistoiveet koskien huoneita ja sänkyjä voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan hotellille kirjautumisen yhteydessä. 

Erityistoiveista voi joutua maksamaan erillisen maksun. 
• Katso LCI Hotellihinnat ja tarkemmat tiedot LCICON -verkkosivulla.  
• Vuosikongressiin osallistuja on itse vastuussa hotelliyöpymisen hinnan ja varausmaksun erotuksen maksamisesta hotellille. Maksu 

tulee suorittaa Euroissa 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 Luottokortilla maksettuihin varausmaksuihin lisätään 8% palvelu- ja käsittelykuluna. Nämä veloitukset tulevat näkymään 

tiliotteella 3-5 työpäivän kuluessa nimellä Connections Housing (LCI:n virallinen majoitusyritys).   
o Jos hotellin varausmaksua ei voida veloittaa luottokortilta, hotellivaraus peruutetaan ja saat kirjallisen ilmoituksen varauksen 

peruuttamisesta. 
o Hotellin varausmaksut lähetetään puolestasi hotelliin Euroina voimassa olevan valuuttakurssin mukaan.  
o Varausmaksua ei voida siirtää maksuksi toiseen hotelliin.  

• HOTELLIHUONEESEEN TULEE KIRJAUTUA VAHVISTUSKIRJEESSÄ MAINITTUNA PÄIVÄMÄÄRÄNÄ TAI VARAUS 
PERUUTETAAN JA VARAUSMAKSU MENETETÄÄN.     

• HOTELLISTA ULOSKIRJAUTUMINEN ENNEN KIRJEESSÄ MAINITTUA PÄIVÄÄ SAATTAA AIHEUTTAA YLIMÄÄRÄISEN 
MAKSUN. 

1. toukokuuta: Varausten eräpäivä 
o Eräpäivä ilmoittaa/muuttaa hotellivaraus (saatavuuden mukaan)   
o Eräpäivä hotellivarauksen peruuttamiseksi. POIKKEUKSIA EI TEHDÄ. 
o Hotellivaraukset voidaan peruuttaa verkossa Connections Housing -verkkosivulla. Vaihtoehtoisesti hotellivarauksen voi 

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