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Lions Clubs Internationals 102:a årliga kongress 
5 – 9 juli 2019 – Milano, Italien  

REGLER OCH VILLKOR FÖR KONGRESSREGISTRERING OCH HOTELLRESERVATION 
 

KONGRESSREGISTRERING 
• Registreringsavgiften är din inträdesbiljett till kongressen.  Vid ankomst till Milano kommer de som har registrerat sig att erhålla en 

officiell namnbricka, vilken måste bäras för att beviljas inträde till utställningshallen, officiella evenemang och för att kunna åka med 
kongressbussarna. Platser för uthämtning av namnbrickor kommer att publiceras i maj 2019. 

• Du får din officiella registreringsbekräftelse via e-post.  Du kan när som helst komma åt din officiella LCI-registreringsbekräftelse via 
registreringskontot du skapade vid onlineregistreringen. TA MED DIN KONGRESSREGISTRERING TILL MILANO EFTERSOM DU 
KOMMER BEHÖVA DEN FÖR ATT ERHÅLLA DIN NAMNBRICKA. 

• LCI skickar inte namnbrickor i förväg. Alla som har registrerat sig skriver ut sina namnbrickor på plats i Milano.  Information om var och när 
du kan skriva ut din namnbricka finns tillgänglig i maj 2019 via LCICON:s webbplats   

1 maj:  Sista dag för avbokning av kongressregistrering och evenemangsbiljetter.   INGA UNDANTAG KOMMER ATT GÖRAS.   
o Alla krav på avbokning måste ske SKRIFTLIGT via e-post till registration@lionsclubs.org eller via fax 630-571-1689.  

• Begäran om avbokning bör innehålla önskad form av återbetalning (kreditering av klubbkontot, bankinsättning etc). Om 
information om återbetalning saknas kommer beloppet att krediteras klubbkontot. Godkända återbetalningar kan komma att 
utfärdas EFTER kongressen.  Begäran om återbetalning måste avse kongressen innevarande år. 

• Kongressregistrering kan inte överföras till annan lionmedlem, leomedlem, gäst, barn eller annan framtida kongress. 
• En expeditionsavgift på USD 10 kommer att dras av från varje godkänd återbetalning av registreringsavgift. 

HOTELLRUMSBOKNING 
• Hotellrumsbokningen gäller endast på det hotell som anges på bekräftelsen av hotellrumsbokningen. Dessa bekräftelser kan inte 

användas för att betala hotellräkningen.  Alla som har registrerat sig samtycker till att följa hotellets regler och policyer. 
• En betald registrering för en vuxen krävs för att boka ett hotellrum. 
• För hotellrum som bokats genom LCI krävs bokning av minst två nätter. 
• Överföring av hotellrum till annan person är inte tillåten. 
• Alla hotellrum kan inhysa högst två (2) gäster.  
• Tillgång på andra rumstyper och speciella önskemål är begränsade och kommer att tillgodoses vid incheckning i mån av tillgång. En 

extra avgift kan tas ut. 
• Se LCI hotellkostnadsblad på LCICON:s website.  
• De som har bokat rummet ansvarar för full betalning till hotellet, förutom depositionen.  Hotellrummets pris skall betalas i lokal valuta 

(EURO) och det kan tillkomma lokala skatter och/eller serviceavgifter.  
• Hotelldeposition:  En deposition på USD 200 måste erläggas i samband med bokning av ett standardrum.  En deposition på USD 350 

måste erläggas i samband med bokning av en hotellrumssvit.   
o En handläggningsavgift på USD 25 tas ut för depositioner som betalas via banköverföring.    
o Depositioner som betalas med kreditkort debiteras en extra service- och handläggningsavgift på 8 %.  Dessa avgifter visas på 

ditt kontoutdrag inom 3-5 arbetsdagar från Connections Housing, LCI:s officiella bolag för rumsbokning.   
o Om det inte finns medel på kontot för betalning av hotelldepositionen kommer hotellrummet att avbokas och du får ett skriftligt 

meddelande om avbokningen. 
o Hotelldepositioner skickas till hotellet på dina vägnar med Euro som rådande växelkurs.  
o Hotelldepositioner kan inte överföras till annat hotell.  

• UNDERLÅTENHET ATT CHECKA IN PÅ DET DATUM SOM ANGES I BEKRÄFTELSEN AV RUMSBOKNINGEN KOMMER 
ATT LEDA TILL ATT DU FÖRLORAR DEPOSITIONSAVGIFTEN OCH ATT RUMMET AVBOKAS.     

• UTCHECKNING FÖRE DET I BEKRÄFTELSEBREVET ANGIVNA DATUMET KAN MEDFÖRA EN EXTRA AVGIFT FRÅN 
HOTELLET. 

1 maj: Sista dag för bokning 
o Sista dag att boka/ändra en rumsbokning (i mån av tillgång)  
o Sista dag för att avboka hotell.  INGA UNDANTAG KOMMER ATT GÖRAS. 
o Avbokning av hotellrum kan göras online genom webbplatsen Connections Housing.  Det går även att begära att ett hotellrum 

ska avbokas SKRIFTLIGEN via e-post till lci@connectionshousing.com   
o En expeditionsavgift på USD 15.00 kommer att dras av från varje godkänd återbetalning av rumsbokning 
o Godkänd återbetalning av hotelldepositionen utfärdas inom 3-4 veckor från godkännandet. 
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