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Pacote de Inscrição e Logística do Seminário de DGE 
É com grande satisfação que lhe enviamos as informações sobre o 
Seminário de Governadores de Distrito Eleitos (DGE) e 101ª Convenção 
Internacional de 2018 em Las Vegas, Nevada, EUA.

Neste livreto você encontrará informações sobre como:

• Inscrever-se para o Seminário de DGE e a Convenção Internacional
• Reservar seu quarto de hotel em Las Vegas, Nevada
• Providenciar as reservas de viagem
• Planejar o seu guarda-roupa para o Seminário de DGE 

Analise cuidadosamente as informações deste livreto. Consulte o calendário preliminar do Seminário 
de DGE quando fizer seus planos. Certifique-se de enviar o formulário de inscrição e viagem para o 
Departamento de Inscrições e Hospedagem de LCI  até sexta-feira, 15 de dezembro de 2017,  
para que possamos garantir as reservas de hotel e viagem.

Observe que você receberá uma segunda correspondência de logística em maio de 2018 que incluirá 
a confirmação do hotel, vouchers do traslado de aeroporto, bilhetes para as refeições do seminário, 
pagamento referente a refeições (caso se qualifique) e informações atualizadas sobre o seminário. 

As perguntas relacionadas ao Seminário de DGE de 2018 deverão ser encaminhadas a:

Dúvidas relativas a: Contato Telefone E-mail

Informações sobre 
inscrições e hotéis 

Penny Siwula
Kathy Gorgan

+1 630-468-6731
+1 630-468-6863

dgeseminar@lionsclubs.org
dgeseminar@lionsclubs.org

Providências de Viagem e Passa-
gens

Lynda Rohr
Jan Uecker

+1 630-468-6832
+1 630-468-6877

dgetravel@lionsclubs.org 
dgetravel@lionsclubs.org 

Reembolso de Despesas de Viagem Laura Delgado +1 630-468-6846 laura.delgado@lionsclubs.org

Conteúdo do Programa do Seminá-
rio/Requisitos para Qualificação ao 
Pagamento referente às Refeições

Cynthia Bianchi +1 630-468-6770 cynthia.bianchi@lionsclubs.org 

Reembolso do Pagamento referente 
às Refeições

Linda Brzoska +1 630-468-6844 lindabrzoska@lionsclubs.org  

Veja informações atualizadas no website oficial de LCI: www.lionsclubs.org (procure “DGE”) ou veja a 
página do Facebook de DGE, buscando por 2018 DGE Las Vegas.

Aguardamos ansiosamente a sua presença em Las Vegas!
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COLOQUE NO SEU CALENDÁRIO 

Sexta-feira, 15 de dezembro	 à  preencha e envie seu Formulário de Inscrição e Viagem do DGE  
da Convenção Interncional e Seminário de DGE de 2018 até  
esta data

Sexta-feira, 29 de dezembro	 à  Prazo máximo para a conclusão das tarefas de DGE (necessário 
para receber o pagamento referente às refeições de DGE)

Quarta-feira, 31 de janeiro à  Prazo máximo para a reserva de passagens aéreas para o 
Seminário de DGE de 2018.

Maio de 2018 à  Correspondência de logística com a confirmação do hotel,  
bilhetes do traslado de aeroporto, pagamento referente à  
refeições e informações atualizadas sobre o seminário.

Sexta-feira, 11 de maio à  Prazo máximo para o envio do formulário de solicitação  
de reembolso de tarifa aérea de acompanhante adulto

Segunda-feira, 25 de junho à Data de check-in no Hotel DGE

Quarta-feira, 4 de julho		 à Data de check-out no Hotel DGE

Sexta-feira, 27 de julho	 à  Prazo máximo para enviar as solicitações de reembolso  
de despesas de transporte local para LCI

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
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INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM -   
SEMINÁRIO DE DGE E CONVENÇÃO
LCI vai processar as inscrições e hospedagem dos DGEs para o Seminário de DGE e Convenção 
Internacional de 2018. Todos os DGEs ficarão hospedados no MGM Grand Hotel. Clique aqui para 
informações a respeito do MGM Grand Hotel.

Vamos começar! 

Etapa 1: Preencha o Formulário de Inscrição e Viagem ao Seminhário de DGE e à Convenção 
Internacional de 2018 para si e para seu acompanhante e envie para dgeseminar@lionsclubs.org  
até sexta-feira, 15 de dezembro de 2017.  

 ❑  A inscrição para DGE é gratuita e a taxa para o acompanhante adulto (US$150.00)  
será deduzida do seu pagamento referente às refeições, se aplicável.

 ❑  Para inscrever os filhos ou outros membros da família para a Convenção Internacional, 
faça o download do formulário de inscrição para a convenção e envie para dgeseminar@
lionsclubs.org.

Etapa 2: Você vai receber um e-mail de LCI confirmando sua inscrição e comunicando sobre os 
detalhes para fazer sua reserva de voos. Siga os seguintes procedimentos para reservar passagens 
aéreas para Las Vegas, Nevada. Os detalhes de procedimentos vão variar de acordo com sua 
localização geográfica. 

 ❑  Todas as reservas de voos do DGE devem ser feitas pela agência de viagem aprovada  
por LCI e reservadas até quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. 

 ❑  A data de chegada aprovada do DGE é segunda-feira, 25 de junho e a data aprovada  
de partida do DGE é quarta-feira, 4 de julho.

Etapa 3: 

 ❑  Revise as instruções para reservar sua viagem no ANEXO Nº 2 correspondente ao  
país no qual você reside. 

 ❑ Entre em contato com a agência de viagens e reserve sua viagem.

 ❑  Mudanças feitas após o período inicial de 24 horas podem gerar cobranças de tarifas 
adicionais mais multas por alterações, que são consideradas despesas pessoais.

 ❑ Todos os bilhetes serão eletrônicos, a menos que seja indicado de outra forma. 

 ❑  Siga as instruções no ANEXO Nº 2 a respeito de pagamento/reembolso de sua  
passagem aérea.  

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:%20dgeseminar%40lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lcicon/lcicon-registration-form.pdf
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
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ACOMODAÇÕES DE HOTEL
Ao receber o Formulário de Inscrição e Viagem preenchido, LCI fará 
automaticamente a reserva do hotel para você e seu acompanhante 
adulto no MGM Grand Hotel para a data de chegada aprovada por LCI 
de segunda-feira, 25 de junho e data de partida aprovada por LCI de 
quarta-feira, 4 de julho. Você precisará ficar no hotel designado para o 
DGE até o final da convenção.

 ❑  Se precisar de noites adicionais, informe as datas 
adicionais no seu Formulário de Inscrição. Noites 
adicionais estão sujeitas à disponibilidade e são despesas 
pessoais, bem como, a Taxa de Resort Diária. 

 ❑  LCI pagará por um quarto, de ocupação dupla, com 1 
cama ou 2 camas, apenas para as datas aprovadas por 
LCI. Solicitações para hóspedes e/ou quartos adicionais 
precisam ser feitas por meio de LCI. É necessário um 
depósito de hotel de US$ 200 para reservar um quarto 
adicional quando sua solicitação for confirmada por LCI.

 ❑  LCI gerencia o Alojamento de DGE. Para evitar confusão 
com o hotel, por favor, não contate o hotel diretamente. 
Todas as solicitações devem ser encaminhadas a LCI 
via dgeseminar@lionsclubs.org. LCI lhe enviará sua 
confirmação de hotel, por correio, em maio de 2018. 
Leve-a com você para Las Vegas, e apresente-a ao fazer  
o check-in.

Todo o saldo devido por noites adicionais, despesas 
extras, hóspedes adicionais, taxas de resort e impostos associados a estas 
cobranças, serão cobrados pelo MGM Grand Hotel no momento do check-out.

 Necessidades 
Especiais 

 ❑   LCI fará todo o possível 

para acomodar 

os hóspedes com 

necessidades 

especiais. Indique 

suas necessidades 

detalhadas no 

Formulário de 

Necessidades 

Especiais.

 ❑   LCI se encarregará de 

enviar as solicitações 

especiais ao hotel. 

Os tipos de quartos, 

camas e pedidos 

especiais são limitados 

e estão sujeitos à 

disponibilidade do 

hotel no momento 

do check-in e não 

podem ser garantidos 

antecipadamente. 

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
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TRASLADO DE AEROPORTO/TREM EM LAS VEGAS 
O transporte de ida e volta entre o aeroporto e o MGM Grand Hotel, para você e o seu acompanhante 
adulto, nas datas de viagem aprovadas por LCI será fornecido por LCI com isenção de custos. Serão 
incluídos os vouchers de transporte do aeroporto para o DGE e 1 (um) acompanhante adulto na 
correspondência de LCI em maio de 2018.

Para adquirir voucher de transporte adicional para os membros da família, entre em contato com LCI  
via dgeseminar@lionsclubs.org.   

NORMAS E PROCEDIMENTOS DE VIAGEM   
Viagem Aérea:
Observe que as reservas de voo de todos os DGEs e acompanhantes adultos devem estar concluídas 
até quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. As reservas antecipadas permitirão rotas mais diretas, opções 
de voo e disponibilidade.  

SIGA OS PROCEDIMENTOS PARA RESERVA DE PASSAGENS AÉREAS NO ANEXO Nº 2.
Os procedimentos vão variar de acordo com sua localização geográfica.

Normas para o Reembolso de Despesas de Viagem do Seminário de DGE 

Lions Clubs International reembolsará as despesas  
de viagem, como segue:

 ❑  Uma (1) passagem aérea de ida e volta  
em classe econômica para o DGE, pela 
via mais direta.
•  O reembolso de passagem aérea terá 

como base o preço lógico padrão mais 
baixo em classe econômica para o 
período da viagem.

•  Você deve cumprir as normas de 
viagem de LCI para receber reembolso.

 ❑  Transporte de ida e volta entre a sua residência e o aeroporto de onde partirá será 
reembolsado mediante apresentação ao Lions Clubs International do  Formulário de 
Transporte Local de DGE com os recibos. Os formulários mais recentes podem ser 
encontrados no website de LCI na página de Recursos de Finanças.

 ❑  O estacionamento no aeroporto somente será reembolsado se custar menos que a 
quilometragem, taxi, ônibus, trem ou serviço de traslado de ida e volta.

 ❑  LCI vai reembolsar a cada DGE somente a cobrança para  primeira mala que for 
despachada de acordo com as diretrizes da companhia aérea quanto ao tamanho e peso.
•  Taxas cobradas por bagagens adicionais despachadas ou que excedam o peso, serão 

consideradas despesas pessoais. As normas de bagagem variam de acordo com a 
companhia aérea. Verifique com a companhia aérea que você for usar para obter mais 
informações.

•  O reembolso da despesa para a primeira mala despachada pode ser solicitado com 
seus custos de transporte local

mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/finance/index.php
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Normas para o Reembolso de Despesas de Viagem do 
Acompanhante Adulto 

Lions Clubs International reembolsará as despesas de viagem do seu acompanhante adulto, como segue:

 ❑  De acordo com as normas da diretoria, LCI reembolsará até no máximo US$ 500, caso 
aplicável, para a viagem do seu acompanhante adulto ao Seminário de DGE e Convenção 
Internacional.
• O reembolso é somente para a tarifa aérea
•  As taxas de bagagens despachadas são consideradas despesas pessoais para o 

acompanhante adulto.

 ❑ Os acompanhantes adultos podem fazer as suas reservas de voo com: 
• Carlson Wagonlit Travel
• Agência de viagens de sua preferência
• Diretamente com a empresa aérea
• Online através de um website de viagens

 ❑  Os acompanhantes adultos são responsáveis pelo pagamento de seus próprios bilhetes de 
voos no momento da emissão dos mesmos.

 ❑  As companhias aéreas rotineiramente mudam seus horários de voos e tempo de operação 
por vários motivos. Quando uma mudança de horário acontece, as empresas aéreas 
revalidam a passagem e, em alguns casos, as empresas exigem que a passagem seja 
reemitida pela agência de viagem, o que pode resultar em uma taxa de reemissão (por 
passagem).  

 
  CWT vai monitorar as reservas de voos feitas diretamente por ela para o Seminário de 

DGE. Taxas de reemissão de passagem para os DGEs serão cobertas por LCI. Se a CWT 
necessitar reemitir uma passagem para o acompanhante adulto, a taxa de reemissão deve 
ser paga pelo DGE e será aplicada no reembolso de US$ 500 para os acompanhantes 
adultos elegíveis. Se a taxa de reemissão e o custo da viagem aérea do acompanhante 
adulto exceder US$ 500, o DGE será responsável pela diferença, sendo esta uma despesa 
pessoal.

 ❑  Para o reembolso de até US$ 500, o DGE deve enviar um formulário de Relatório de 
Despesas de Viagem do Acompanhante Adulto do DGE (Anexo nº 3) junto com os seguintes 
documentos:
•  Cópia do itinerário de viagem emitido, incluindo todas as rotas, empresas aéreas, 

números de voos, classe de serviço, datas e horários de chegada/partida, preço da 
passagem e número do bilhete.

• Comprovante de compra (cópia do recibo ou da transação do cartão de crédito quitada)

Os relatórios de despesa podem ser apresentados assim que os bilhetes forem reservados e o 
comprovante de pagamento for recebido. A documentação acima deve ser enviada ao Departamento  
de Contabilidade de LCI até sexta-feira, 11 de maio de 2018.

LCI oferece e prefere pagamentos feitos eletronicamente, se o banco de LCI permitir transações 
bancárias eletrônicas no seu país. Consulte nossa página de Finanças para saber se você se qualifica 
para reembolsos eletrônicos. Se você se qualificar, preencha o formulário de acordo de depósito direto  
e envie para accountspayable@lionsclubs.org.

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/finance/index.php
mailto:accountspayable%40lionsclubs.org%20?subject=
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Outros Meios de Transporte
Se optar por viajar para Las Vegas, Nevada de carro, trem ou ônibus, terá reembolso de despesas 
limitado de acordo com as Normas de Reembolso de Despesas da associação. 

O valor máximo de reembolso será de 1,5 vezes o preço da tarifa aérea mais baixa disponível em 
2 de abril de 2018; se estiver acompanhado por um acompanhante adulto e o custo da viagem do 
mesmo não exceder US$ 500. Se viajar sozinho, uma única tarifa então será reembolsada.  Se estiver 
dirigindo com outro DGE, apenas uma despesa será reembolsada. Isto inclui todas despesas de hotel, 
refeições, quilometragem e pedágios no caminho e estacionamento no hotel da convenção. Se estiver 
considerando dirigir para Las Vegas, observe que o preço médio de estacionamento é US$ 12,00 por 
dia. Tarifas de estacionamento estão sujeitas a alteração.  Um formulário de despesas de condução de 
DGE pode ser encontrado na página do website de DGE, bem como, no website de LCI, na página de 
Recursos Financeiros.

Envie este formulário de despesas de condução de DGE ao Departamento de Contabilidade, juntamente 
com os recibos, até sexta-feira, 27 de julho de 2018 para reembolso.

*LCI não vai pagar/reembolsar a viagem para o acompanhante adulto de um distrito, que esteja 
transitório por 24 meses consecutivos ou um distrito provisório. (Para solicitar informações 
adicionais sobre o status do seu distrito, antes de proceder com seus preparativos de viagem, envie 
um e-mail para: districtadministration@lionsclubs.org.)

No final do ano Leonístico do mandato de governador de distrito, se o distrito transitório/provisório 
atender o mínimo exigido de 35 clubes e 1250 associados; ou apresentar um aumento líquido de 
associados de um ou mais, a passagem aérea do seu acompanhante adulto será reembolsada de 
acordo com as normas vigentes. Por favor, mantenha os recibos de viagem de seu acompanhante 
adulto, até que você seja notificado por LCI que você está elegível para o reembolso. O pagamento 
da viagem do acompanhante adulto não é 
transferível.

Passeios Antes e Depois da 
Convenção 

Se você estiver planejando uma excursão para 
antes ou depois da convenção, certifique-se de 
que suas datas de viagem não conflitam com as 
datas aprovadas de chegada em 25 de junho e 
partida em 4 de julho para o Seminário de DGE  
e Convenção Internacional.

A sua passagem aérea será reembolsada com 
base na tarifa mais baixa da classe standard 
ou econômica com desconto de ida e volta a 
Las Vegas que você teria recebido nas datas 
autorizadas para viajar. Caso a tarifa do seu 
itinerário de viagem pré ou pós-convenção seja 
mais cara, a diferença de custo será considerada 
como despesa pessoal. Todas as diárias de hotel, 
despesas de refeição e de viagem adicionais 
para datas além das datas de viagem autorizadas 
serão consideradas despesas pessoais.  

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:iberoamerican%40lionsclubs.org?subject=
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PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DGE 
Consulte o website do Seminário de DGE para a programação do Seminário de DGE preliminar.  
O cronograma está sujeito a mudanças. 

GUIA DE TAREFAS DO DGE/PAGAMENTO 
REFERENTE ÀS REFEIÇÕES 
Você receberá um e-mail contendo informações 
sobre suas tarefas de casa independentes. Isto 
inclui tarefas de leitura e avaliações que abordam 
habilidades essenciais para o seu sucesso como 
governador de distrito. É importante concluí-las 
dentro do prazo; todas as tarefas de trabalho 
devem ser concluídas até a data estabelecida para 
se qualificar a receber o pagamento referente às 
refeições do Seminário de DGE de 2018.

Seu pagamento referente às refeições, se 
aplicável, será enviado a você em maio de 
2018 com a correspondência de confirmação. 
Os distritos que forem receber pagamentos 
eletrônicos terão os mesmos processados antes 
da partida.

Veja que LCI não oferecerá serviços de 
compensação de cheques ou de câmbio em Las 
Vegas.  No entanto, existem vários caixas eletrônicos (ATM) em Las Vegas e serviços de câmbio de 
moedas disponíveis no aeroporto e no MGM Grand Hotel. Incentivamos você a sacar o seu cheque 
assim que o receber. LCI não poderá emitir cheques no local.

Os acompanhantes adultos não recebem o pagamento referente às refeições.

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
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REFEIÇÕES EM GRUPO
As seguintes refeições em grupo estão incluídas no programa do Seminário de DGE:

Para o Governador de Distrito Eleito

• Almoço do DGE - quarta-feira, 27 de junho
• Almoço do DGE - quinta-feira, 28 de junho
• Almoço do DGE - sexta-feira, 29 de junho
• Banquete de Formatura do DGE - sexta-feira, 29 de junho    

Para o Acompanhante Adulto

• Banquete de Formatura do DGE - sexta-feira, 29 de junho

Cada DGE e um (1) acompanhante adulto participará do Banquete de Formatura do DGE. Entre em 
contato com Penny Siwula pelo e-mail dgeseminar@lionsclubs.org para inscrever convidados adicionais. 
Convites adicionais para o Banquete do DGE custam US$ 150,00 por pessoa, independente de idade e 
estão sujeitos à disponibilidade. 

TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO 
Os grupos de sala de aula dos DGEs foram formados com base no idioma oficial do distrito, conforme 
identificado pela Divisão de Administração de Distritos e Clubes de LCI. A parte do seminário que 
ocorre na sala de aula será facilitada por um líder de grupo fluente neste idioma. Qualquer solicitação de 
modificação de sala de idioma deve ser encaminhada por escrito a Cynthia Bianchi pelo e-mail  cynthia.
bianchi@lionsclubs.org até terça-feira, 30 de janeiro de 2018. Todas as modificações estão sujeitas à 
disponibilidade de espaço.

A Cerimônia de Abertura e as Sessões Gerais serão apresentadas em inglês. LCI 
oferece interpretação de apoio para os seguintes idiomas: alemão, chinês, coreano, 
espanhol, finlandês, francês, inglês, italiano, japonês, português e sueco.

Os DGEs e acompanhantes adultos que precisarem de interpretação receberão 
aparelhos de interpretação em Las Vegas. 

Assistência pessoal de idioma

Se você levar seu intérprete pessoal (para um idioma diferente daqueles especificados acima), o 
intérprete deve se inscrever antecipadamente com LCI e aderir às normas e aos procedimentos de LCI. 
Entre em contato com Penny Siwula pelo e-mail dgeseminar@lionsclubs.org para solicitar um  
“Formulário de Inscrição de Intérprete Pessoal.” O formulário preenchido e as taxas aplicáveis   
devem ser enviadas à Penny Siwula até terça-feira, 30 de janeiro de 2018. A aprovação estará sujeita 
a disponibilidade de espaço na sala de aula.
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PASSAPORTES E VISTOS 
Para viajar para Las Vegas, Nevada, EUA, é necessário um passaporte e/ou visto, dependendo do 
país de cidadania do viajante e da duração da estadia. Os passaportes devem ser assinados e conter 
páginas em branco suficientes para qualquer tipo de carimbo de 
visto. As datas de vencimento dos passaportes devem exceder 
seis meses além da sua estadia. Verifique no consulado local as 
exigências para vistos. 

Informações adicionais podem ser encontradas em:  www.travel.
state.gov. Informações adicionais sobre documentos de viagem, 
podem ser encontradas na página de LCICON. A Carta Convite 
para DGE para viajantes internacionais está disponível mediante 
solicitação e deve ser enviada para Convention@lionsclubs.org.

Para os cidadãos norte-americanos é necessário o passaporte, 
carteira de motorista ou carteira de identidade com fotografia. 
Consulte www.tsa.gov para mais informações. 

TRAJES SUGERIDOS  

Homens Mulheres

Traje para negócios Terno ou blazer com gravata
Terninho, conjunto com saia, calça  
comprida ou vestido

Formal Smoking ou Summer Vestido social longo ou curto

Uniforme do Distrito/
Distrito Múltiplo Blazer com gravata ou lenço, conforme determinado pelo distrito ou distrito múltiplo

Trajes sugeridos para os eventos durante o Seminário do DGE:

Sessão de Fotos com a Primeira Vice-Pre-
sidente Gudrun Yngvadottir e Dr. Jon Bjarni 
Thorsteinsson

Traje para negócios ou Uniforme do Distrito/Distrito Múltiplo

Cerimônia de Abertura, todas as Sessões 
Gerais e Sessões na Sala de Aula 

Traje para negócios ou Uniforme do Distrito/Distrito Múltiplo

Banquete de Formatura do Seminário  
de DGE

Traje formal ou Traje típico do país
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MODIFICAÇÕES
Se você precisar fazer modificações depois de ter enviado o formulário de inscrições, basta enviar um 
e-mail para dgeseminar@lionsclubs.org. Envie o seu pedido de modificações até 30 de março de 2018.

➠➠  Reserva de Hotel:  
Modificações nas datas de chegada e/ou saída do hotel. Todas as modificações estão 
sujeitas à disponibilidade do hotel.

➠➠  Grafia Correta do Nome:  
Envie a correção do seu nome ou do nome do seu acompanhante adulto.

➠➠  Cancelamento:  
Se você acha que o seu acompanhante adulto não poderá participar do Seminário de DGE 
e/ou da convenção, avise LCI imediatamente.

 

Até Las Vegas!
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Inscrições e Hospedagem para a Convenção
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
lionsclubs.org
E-mail: dgeseminar@lionsclubs.org
Telefone: 630.468.6914 fax: 630.571.1689
facebook.com/lionsclubs
lcicon.org
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