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Inscrição para a Convenção  

P: Quais são as taxas de inscrição para a Convenção de Las Vegas em 2018? 
R: Há três taxas que variam conforme a data da sua inscrição: 
    • A Taxa de Inscrição Antecipada é US$ 150,00 até 12 de janeiro de 2018 
    • A Taxa de Inscrição Regular é de US$ 200,00, de 13 de janeiro até 31 de março de 2018 

    • A Taxa de Inscrição Tardia é US$ 225,00, de 1º de abril de 2018 até o local da Convenção 
    • Leo Alfa/criança (com 17 anos de idade ou menos): US$ 20,00 
    • Leo Ômega (18 anos de idade ou mais): US$ 100.00 

      
* Todas as inscrições precisam ser recebidas antes dos prazos indicados acima. Sem 

exceções. 
 

P:  
Quero fazer a inscrição de um grupo de 10 ou mais pessoas para a Convenção, como 
devo fazer? 

R:  Entre em contato com registration@lionsclubs.org para receber assistência. 
 

P: A minha família vai à Convenção, eles terão que se inscrever também? 
R: Sim, se eles quiserem participar da Convenção. Todos os participantes devem estar inscritos. 

 
P: Pode-se participar da Convenção mesmo sem ser Leão? 

R: 
Sim, você não precisa ser Leão para vir à Convenção. É preciso se inscrever e pagar a taxa de 
inscrição. 

 
P: Como faço para receber a confirmação da minha inscrição? 

R: 

Ao se inscrever on-line, você recebe automaticamente uma confirmação. Imprima a confirmação 
e traga ao local com você para receber o crachá de identificação. Se você se inscrever pelo correio 
ou fax, LCI enviará a confirmação. 

 

P: 
E se eu não tiver um endereço de e-mail, como faço para receber a confirmação da 
minha inscrição? 

R: LCI enviará uma cópia para o endereço fornecido ao se inscrever. 
 

P: Qual é o prazo para receber reembolso por cancelamento? 

R: 

O prazo de cancelamento da inscrição e hotel encerra-se 1º de maio de 2018. LCI deve receber 
todas as solicitações de cancelamento por escrito até 1º de maio de 2018. Não serão feitas 
exceções. 

 
P: Quando vou receber meu crachá de identificação? 

R: 

Novidade deste ano! Todos os inscritos vão retirar seu crachá de identificação no local em Las 
Vegas. As estações para impressão do crachá estarão disponíveis nos hotéis oficiais da Convenção 
de LCI: LCI não enviará os crachás antecipadamente. Serão publicados detalhes completos no site 
de LCI CON até 1º de maio de 2018. 

 

P: 
Sou DGE (1ºVDG) e estou inscrito para participar do Seminário de DGE. Preciso me 
inscrever para a Convenção. 

R: 
Não, se você estiver inscrito para o Seminário de DGE, também está inscrito na Convenção. Não há 
necessidade de se inscrever uma segunda vez. 

 

P: 
Preciso de visto para viajar e, portanto, preciso de uma carta convite. O que devo 
fazer? 

R: 
NOVIDADE! O Presidente ou secretário do seu clube podem criar cartas-convite para os Leões e 
Leos. Clique aqui para saber mais detalhes. 

Consulte as Condições e Termos para Inscrição e Hospedagem da Convenção de 
LCI para obter informações adicionais. 

 

 

 

Dúvidas 
frequentes 

Você tem alguma dúvida sobre 
a inscrição para a Convenção 
Internacional de 2018 em Las 
Vegas? Este documento vai 

orientá-lo na direção certa, no 
caso de você ter alguma 
dúvida ou preocupação. 

Estamos aqui para ajudá-lo! 
Contate-nos através dos 

seguintes endereços de e-mail 
para obter assistência. 

 

Inscrições e Hospedagem para 
a Convenção 

Registration@lionsclubs.org 
 

Seminário de DGE 
DGESeminar@lionsclubs.org 

 

Desfile Internacional 
Parade@lionsclubs.org 

 

Esperamos vê-lo em Las Vegas 
LCICON 

 

 
 

 

mailto:registration@lionsclubs.org
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/attendees/visas.php
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/lcicon/2018-terms-conditions.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/lcicon/2018-terms-conditions.pdf
mailto:Registration@lionsclubs.org
mailto:DGESeminar@lionsclubs.org
mailto:Parade@lionsclubs.org
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/index.php
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Reservas de Hotel 

P: 
Vou dividir o quarto de hotel com alguém na Convenção. Quantos depósitos para o hotel 
devo enviar? 

R: 

LCI requer um depósito de hotel de US$ 200 por apartamento, não por pessoa. LCI não pode aceitar 
mais pagamentos para a sua reserva de quarto. O depósito será creditado à conta do seu quarto no 
check-out. 

 
P: Deve-se inscrever para a Convenção para fazer uma reserva de hotel? 
R: Sim. É necessária uma inscrição paga para reservar um quarto de hotel com LCI. 

 

P: 
Posso fazer uma reserva de hotel em um hotel que não seja aquele designado à minha 
delegação? 

R: 

As reservas de hotel feitas através de LCI são feitas automaticamente nos hotéis designados às 
delegações até 12 de janeiro de 2018. Após 12 de janeiro, é necessária uma solicitação por escrito 
para reservas de hotel em qualquer outro hotel do bloco de hotéis de LCI, entre em contato 
registration@lionsclubs.org  

 
P: Há um custo adicional para uma 3ª ou 4ª pessoa no meu quarto? 

R: 
Sim, todos os hotéis de LCI tem um custo adicional para uma 3ª e 4ª pessoa independentemente da 
idade. Consulte a Tabela de diárias dos hotéis de LCI para mais detalhes. 

 

P: 
Já fiz a minha reserva de hotel através de LCI, mas preciso alterar a data da minha 
chegada ou partida. O que devo fazer? 

R: 

Você pode entrar em contato com registration@lionsclubs.org para fazer a alteração. O prazo final 
para fazer ou alterar uma reserva de hotel com LCI (sujeita à disponibilidade) encerra-se em 1º de 
maio de 2018. Este também é o prazo final para cancelar a sua reserva de hotel e/ou inscrição na 
convenção e receber reembolso menos taxas administrativas. Sem exceções. 

 
P: E se eu precisar obter um visto americano e fazer uma reserva de hotel? 

R: 

De acordo com as normas, LCI deve receber evidência do Visto Americano para fazer uma reserva de 
hotel até 1º de maio de 2018, dentro do prazo de cancelamento. Se o Leão não conseguir obter um 
visto americano até 1º de maio de 2018, terá que reservar um hotel através de outros meios, por 
exemplo, através de uma agência de viagens ou website.  

 
P: Qual é a taxa de resort? Por que estão me cobrando esta taxa? 

R: 

A taxa de resort diária é uma taxa obrigatória cobrada por noite pelo hotel e é adicionada à diária do 
quarto. A taxa é cobrada por quarto e não por pessoa. Consulte a Tabela de Diárias dos Hotéis de LCI 
para os detalhes. 

  

Coisas importantes a saber 
1. Todas as solicitações são processadas de acordo com a ordem de chegada. (Os quartos estão sujeitos 

à disponibilidade) 
2. É necessária uma estadia de no mínimo 2 noites para reservar sua hospedagem com LCI.  
3. As Diárias dos Hotéis de LCI variam, consulte Tabela de Diárias dos Hotéis de LCI para detalhes. 
4. Reservar um quarto em datas diferentes das listadas na Tabela de Diárias dos Hotéis de LCI, estará 

sujeito à disponibilidade do hotel e à diária do hotel pertinente. 
5. Aplica-se uma cobrança suplementar por noite para garantir o tipo de cama preferido (1 cama, 2 

camas). 
6. A sua Confirmação do Hotel apresenta a Diária Média para o total de noites da sua estadia, sem 

incluir a cobrança pela 3ª ou 4ª pessoa por noite. 
7. Há uma cobrança adicional obrigatória para a 3ª e 4ª pessoa ocupando o quarto, por noite, 

independentemente da idade. Consulte a Tabela de diárias dos hotéis de LCI para os detalhes. 
8. A taxa de resort diária é uma taxa obrigatória cobrada separada pelo hotel e é adicionada à diária do 

quarto de hotel de LCI. As Diárias de Hotel e Taxa de Resort diária não incluem o imposto de 13.38%. 

 

Hotéis da 
Convenção de 

LCI em Las 
Vegas 

MGM Grand Hotel 
3799 Las Vegas Blvd. 
Las Vegas, Nevada 89109 EUA 
Telefone: 1-702-891-1111 
Website: mgmgrand.com 
 
Signature at MGM Grand Hotel 
145 E. Harmon Ave. 
Las Vegas, Nevada 89109 EUA 
Telefone: 1-702-727-0007 
Website: 
signaturemgmgrand.com 
 
Luxor Hotel & Casino 
3700 Las Vegas Blvd South 
Las Vegas, Nevada 89119 EUA 
Telefone: 1-702-262-4000 
Website: luxor.com 
 
Monte Carlo Resort & Casino 
*Este hotel vai mudar de nome 
para Park MGM na primavera 
de 2018 
3770 Las Vegas Blvd South 
Las Vegas, Nevada 89109 EUA 
Telefone: 1-702-730-7777 
Website: montecarlo.com 
 
New York New York Hotel & 
Casino 
3790 Las Vegas Blvd South 
Las Vegas, Nevada 89109 EUA 
Telefone: 1-702-740-6969 
Website: newyorknewyork.com 
 

2018 FAQ Conv Reg & Housing.PO 

 

Reservas de Hotel feitas através de LCI 

Os Hotéis de LCI normalmente cobram uma taxa de resort de US$ 30,00 por dia. Quando você faz 
uma reserva de hotel através de LCI, receberá uma taxa de resort com desconto de US$ 18,00 por 

dia! 

mailto:registration@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lcicon/2018-hotel-rates.pdf
mailto:registration@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lcicon/2018-hotel-rates.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lcicon/2018-hotel-rates.pdf
https://www.mgmgrand.com/en.html
https://www.signaturemgmgrand.com/en.html
https://www.luxor.com/en.html
https://www.montecarlo.com/en.html
https://www.newyorknewyork.com/en.html
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