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102ª Convenção Anual de Lions Clubs International 
De 5 a 9 de julho de 2019 • Milão, Itália  

TERMOS E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO NA CONVENÇÃO E RESERVA DE HOTEL  
 

INSCRIÇÃO NA CONVENÇÃO 
• A taxa de inscrição permite a sua admissão à convenção.  Ao chegar em Milão, os participantes inscritos receberão um crachá oficial com seu 

nome que deve ser usado para terem acesso ao saguão de exposição, eventos oficiais e circular nos ônibus da convenção. Os locais de retirada 
do crachá serão divulgados antes de maio de 2019. 

• Você receberá a sua Confirmação Oficial da Inscrição por e-mail.  Você pode acessar a confirmação oficial da inscrição de LCI a qualquer 
momento através da Conta da Inscrição criada durante a Inscrição On-line. TRAGA A SUA CONFIRMAÇÃO OFICIAL DA INSCRIÇÃO DE LCI 
COM VOCÊ PARA MILÃO, POIS VOCÊ VAI PRECISAR DELA PARA RETIRAR O CRACHÁ. 

• LCI não enviará crachás com antecedência; todos os inscritos imprimirão os crachás de identificação no local em Milão.  Os detalhes sobre os 
locais e horários para a impressão do crachá estarão disponíveis a partir de maio de 2019 no website LCICON.   

1º de maio: Prazo final para cancelamento da inscrição, reservas de hotel e ingressos para eventos da convenção de LCI. NÃO SERÃO FEITAS 
EXCEÇÕES.   

o Todas as solicitações de cancelamentos têm que ser feitas POR ESCRITO e enviada para o e-mail registration@lionsclubs.org ou 
pelo fax (630) 571-1689.  
• As solicitações de cancelamento aprovadas devem incluir o método preferido para reembolso (por ex.: crédito para o clube, 

cheque de reembolso etc.). Se o método de reembolso não for definido, ele será creditado na conta do clube para ser usado em 
futuras quotas. Os reembolsos aprovados talvez sejam emitidos DEPOIS da convenção.  As solicitações de reembolso têm que 
ser pertinentes ao ano da convenção vigente. 

• A inscrição na convenção não pode ser transferida a outro Leão, Leo, Convidado ou Criança ou para futura convenção. 
• Será descontada uma taxa de processamento de US$ 10,00 de cada reembolso de inscrição para a convenção aprovado. 

RESERVA DO HOTEL 
• A reserva do hotel é válida somente para o hotel que consta na Confirmação de Reserva de Hotel; estas confirmações não podem ser 

usadas para o pagamento da conta do hotel.  Os participantes concordam em obedecer às regras e normas do hotel. 
• É necessária uma inscrição de adulto paga para se fazer a reserva de um quarto de hotel. 
• Para as Reservas de Hotel feitas via LCI, é necessária uma estadia mínima de duas noites. 
• Não é permitida transferência de apartamentos de hotel. 
• Todos os quartos de hotel podem acomodar até no máximo dois (2) hóspedes.  
• Os tipos de camas e solicitações especiais estão sujeitos à disponibilidade no check-in e talvez incorram em taxas adicionais. 
• Consulte Tabela de diárias dos hotéis de LCI localizada no website LCICON.  
• O participante inscrito é responsável pelo pagamento ao hotel, deduzido o valor do depósito.  As diárias devem ser pagas em moeda local 

(EURO) e estão sujeitas a cobrança de impostos e/ou serviços locais.  
• Depósito do hotel: É necessário fazer um depósito de US$ 200 no momento da reserva de um quarto standard de hotel.  É necessário fazer 

um depósito de US$ 350 no momento da reserva de uma suíte.   
o Os depósitos pagos por transferência bancária estão sujeitos a uma taxa de processamento de US$ 25.    
o Será cobrada uma taxa de processamento e serviço adicional de 8% dos depósitos pagos com cartão de crédito.  Estas cobranças 

aparecerão no demonstrativo emitido pela Connections Housing, empresa de Hospedagem Oficial de LCI, dentro de 3 a 5 dias 
úteis.   

o Se não for possível fazer a cobrança do pagamento do depósito de hotel no cartão de crédito fornecido, sua reserva de hotel será 
cancelada, e você receberá um aviso de cancelamento por escrito. 

o O depósito do hotel será enviado ao hotel em Euros no seu nome de acordo com a taxa de câmbio.  
o Não é possível transferir o depósito de um hotel para outro.  

• SE O CHECK-IN NO HOTEL NÃO FOR FEITO NA DATA QUE CONSTA NA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA DO HOTEL, HAVERÁ 
PERDA DO DEPÓSITO DO HOTEL E O CANCELAMENTO DA RESERVA DO SEU QUARTO.     

• SE O CHECK-OUT FOR FEITO ANTES DA DATA QUE CONSTA NA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA DO HOTEL, TALVEZ 
RESULTE EM PENALIDADES APLICADAS PELO HOTEL. 

1º de maio: Prazo para reserva 
o Prazo final para fazer/alterar uma reserva de hotel (sujeita à disponibilidade)  
o Prazo final de cancelamento do hotel.  NÃO SERÃO FEITAS EXCEÇÕES. 
o Os cancelamentos de hotel podem ser feitos on-line através do site da Connections Housing.  Como alternativa, os pedidos de 

cancelamento de reservas de hotel podem ser feitos POR ESCRITO e enviados para o e-mail lci@connectionshousing.com   
o Será descontada uma taxa de processamento no valor de US$ 15,00 de cada reembolso de uma reserva de hotel aprovado. 
o Os Reembolsos de Depósito de Hotel são emitidas dentro de 3 a 4 semanas da aprovação 
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