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Prezado Primeiro Vice-Governador de 
Distrito/Governador de Distrito Eleito, 
 

Aguardamos ansiosamente a sua presença no Seminário de FVDG/DGE! 
Este é um ano particularmente empolgante, pois estaremos realizando o 
Seminário de FVDG/DGE no Q Center em St. Charles, IL. O Q Center fica a 
aproximadamente 35 milhas a oeste de Chicago e é a maior instalação de 
conferências de serviço completo do centro-oeste. O Q Center sedia 
treinamento executivo para empresas da Fortune 500, bem como, 
conferências de associações em larga escala e eventos especiais. Esta 
notável instalação oferece treinamento, restaurantes e acomodações de 
hotel, tudo convenientemente localizado em um campus. 
 
Os FVDG/DGEs podem esperar uma semana de treinamento orientado, uma 
oportunidade de foto com o Vice-Presidente e uma visita à sede do Lions 
Clubs International. Os FVDG/DGEs se beneficiarão do trabalho em rede 
com colegas FVDG/DGEs de todo o mundo e compartilharão ideias 
enquanto se preparam para liderar seu distrito no próximo ano. 
 
A equipe de LCI espera trabalhar com você enquanto se prepara para 
participar do Seminário e está empenhada em tornar este evento memorável 
e produtivo. 
 
Atenciosamente, 
Equipe do Seminário de FVDG/DGE de LCI 
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Pacote de Inscrição e Logística do Seminário de 

FVDG/DGE 
Temos o prazer de enviar a você informações sobre o Seminário de Primeiro Vice-
Governadores de Distrito (FVDG) /Governadores de Distrito Eleitos (DGE) de 2019, 
a ser realizado no Q Center, em St. Charles, IL, EUA. 
O Seminário de Primeiro Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito Eleitos 
oferecerá oportunidades de aprendizado para ajudar os FVDG/DGEs na preparação de 
seu ano como Governador de Distrito. O Seminário incluirá uma semana de treinamento 
orientado, uma oportunidade de foto com o Vice-Presidente e uma visita à sede do Lions 
Clubs International. O Seminário de FVDG/DGE em St. Charles é exclusivamente para os 
Primeiro Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito Eleitos. 
Acompanhantes e/ou convidados não podem participar. 

Neste livreto você encontrará informações sobre como: 
 

• Inscrever-se para o Seminário de FVDG/DGE de 2019, no Q Center, em St. 
Charles, IL, EUA 

• Reservar seu quarto no Q Center, em St. Charles, IL, EUA 
• Reservar sua viagem para St. Charles, IL, EUA 
• Inscrever-se para o Seminário de FVDG/DGE de 2019 e para a Convenção 

Internacional em Milão, Itália 
 

Analise cuidadosamente as informações deste documento. Certifique-se de enviar o 
formulário de inscrição e viagem ao Seminário de FVDG/DGE de 2019 para o 
Departamento de Inscrições e Hospedagem de LCI até segunda-feira, 22 de outubro 
de 2018, para que possamos garantir seu quarto no Q Center e fazer suas reservas de 
voos. 

 

Um segundo documento de logística será enviado por e-mail em janeiro de 2019, que 
incluirá informações detalhadas sobre o Q Center, instruções de viagem para sua 
chegada em St. Charles, IL, traslado de aeroporto para o Q Center, programação do 
Seminário de FVDG/DGE e inscrição para o Seminário de FVDG/DGE e Convenção 
Internacional em Milão, Itália. 
 

Um terceiro documento de logística será enviado por e-mail em maio de 2019 que 
incluirá informações detalhadas sobre o Seminário de FVDG/DGE e a Convenção 
Internacional em Milão, as confirmações de inscrição e hospedagem, e a programação 
do Seminário de FVDG/DGE e da Convenção Internacional de Milão. 

Informações atualizadas estão disponíveis no site oficial de LCI: www.lionsclubs.org 
(pesquisar ”FVDG/DGE SEMINAR”)  
 

Aguardamos ansiosamente a sua presença em St. Charles! 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/
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Marque no seu calendário! 
 
 
Segunda-feira, 22 de outubro  Prazo para enviar seu Formulário de Inscrição e 

Viagem de FVDG/DGE de 2019 para LCI para o 
Seminário de FVDG/DGE de 2019 no Q Center 

 
Sexta-feira, 30 de novembro Prazo para fazer suas reservas de passagem 

aérea para o Seminário de FVDG/DGE de 2019 
no Q Center 

 
Janeiro de 2019 Segunda correspondência de logística, incluindo 

informações detalhadas sobre o Q Center, 
instruções de viagem para chegada em St. 
Charles, IL (incluindo traslado de aeroporto) e 
programação do Seminário de FVDG/DGE 

 
Segunda-feira, 11 de fevereiro  Data de check-in no Q Center 
 
Sexta-feira, 15 de fevereiro  Data de check-out no Q Center 
 
Quinta-feira, 28 de fevereiro Prazo para inscrição para o Seminário de 

FVDG/DGE e Convenção Internacional de 2019 
em Milão  

 
Sexta-feira, 15 de março Prazo para enviar TODAS as Solicitações de 

Reembolso de Despesas de Transporte ao 
treinamento do Q Center para o Departamento 
de Contabilidade de LCI 

 
Maio de 2019 Terceira correspondência de logística, incluindo 

informações e programação do Seminário de 
FVDG/DGE e Convenção Internacional em Milão, 
inscrição e confirmações de hotel para Milão, e 
instruções de viagem, incluindo traslado de 
aeroporto para sua chegada em Milão.             
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Inscrição, Hospedagem e Viagem para o 
Seminário de FVDG/DGE 

 

Vamos começar! 
 

Etapa 1: Preencher o Formulário de Inscrição e Viagem ao Seminário de 
FVDG/DGE de 2019 e enviar para LCI via dgeseminar@lionsclubs.org até 
segunda-feira, 22 de outubro. 
 O Seminário Treinamento de FVDG/DGE em St. Charles, Illinois, EUA é 

exclusivamente para os Primeiro Vice-Governadores de 
Distrito/Governadores de Distrito Eleitos. Acompanhantes e/ou 
convidados não podem participar. 

 Você receberá um e-mail de LCI confirmando o recebimento do seu 
formulário de inscrição e comunicando sobre os detalhes para fazer sua 
reserva de voos.  

 Uma confirmação de quarto de hotel para as datas aprovadas por LCI de 
segunda-feira, 11 de fevereiro a sexta-feira, 15 de fevereiro será 
enviada eletronicamente pelo Q Center, após 2 a 4 semanas.  
(As diárias extras reservadas no Q Center são consideradas despesas 
pessoais e estarão sujeitas a disponibilidade. Essas despesas devem ser 
pagas diretamente no Q Center ao fazer o check-out) 

 Entre em contato com LCI via dgeseminar@lionsclubs.org se você não 
receber sua confirmação. 

 
Etapa 2: Faça suas reservas de passagem aérea. 
 Revise as instruções para reservar sua viagem no ANEXO Nº 2 

correspondente ao país no qual você reside. 
 Todas as reservas de voos do FVDG/DGE devem ser feitas pela agência de 

viagem aprovada por LCI e reservadas até sexta-feira, 30 de novembro de 
2018. 

 Entre em contato com a agência de viagens e reserve sua viagem. 
 Siga as instruções no ANEXO Nº 2 a respeito de pagamento/reembolso de 

sua passagem aérea. 
 LCI receberá uma cópia do seu itinerário aéreo para organizar o traslado de 

aeroporto para o Q Center. Notifique LCI se você estiver planejando 
estender sua estadia para além das datas aprovadas por LCI. 

 
 

Importante: Certifique-se de que as datas da sua passagem aérea coincidam 
com suas datas de reserva de quarto de hotel. Caso você precise de mais 
assistência, entre em contato conosco via dgeseminar@lionsclubs.org   

 
 

mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
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Centro de Conferências Q Center, St. Charles, IL, EUA 

 
O Q Center é a maior instalação de 
conferências do centro-oeste, 
localizada em St. Charles, IL, em 95 
acres de áreas recreativas. O Q 
Center está a aproximadamente 35 
milhas a oeste de Chicago. Dentro do 
Q Center existem instalações para 
refeições, salas de reunião e 
acomodações de hospedagem.  

 
Os quartos do Q Center são quartos standard em estilo dormitório equipados com 
uma cama de solteiro e uma estação de trabalho ergonômica. Os banheiros 
privativos incluem um box com chuveiro (sem banheira) e são para não-fumantes. Há 
acesso gratuito ao Basic WIFI do Q Center disponível em todos os quartos, bem 
como uma TV de tela plana de 26” de alta definição com programação a cabo. O 
Premium WIFI do Q Center tem um custo adicional (US$ 15/dia) e é uma despesa 
pessoal. As comodidades também incluem cafeteira, rádio despertador, secador de 
cabelo, ferro e tábua de passar roupas e produtos de toalete variados.  

  
O Q Center também tem uma loja de 
presentes para itens a serem 
comprados, área de serviço de 
lavanderia self-service de cortesia, um 
centro de negócios com funcionários, 
academia, e uma sala silenciosa para 
meditação/oração.  
 
 
 

O Q Center proporcionará uma 
atmosfera para treinamento orientado, 
que auxiliará o Primeiro Vice-
Governador de Distrito/Governador de 
Distrito Eleito na preparação de seu 
ano como Governador de Distrito. As 
salas de reuniões têm paredes com 
isolamento acústico, cadeiras 
ergonômicas e Basic WIFI do Q 
Center.   
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Acomodações de Hospedagem  
 
Após receber seu Formulário de Inscrição e Viagem de FVDG/DGE, LCI reservará suas 
acomodações. As datas aprovadas por LCI são para chegada na segunda-feira, 11 
de fevereiro e partida na sexta-feira, 15 de fevereiro. Você deve permanecer no Q 
Center durante todo o Programa de Treinamento de Primeiro Vice-Governadores de 
Distrito/ Governadores de Distrito Eleitos. 
 
 LCI pagará por um quarto, de ocupação 

individual com uma cama de solteiro para 
as datas aprovadas por LCI somente. 
Os acompanhantes/convidados não 
podem participar do Seminário de 
Primeiro Vice-Governadores de 
Distrito/Governadores de Distrito Eleitos. 

 O Q Center fará todo o possível para 
acomodar os hóspedes com 
necessidades especiais. Indique suas 
necessidades detalhadas no Formulário de Necessidades Especiais e envie 
para dgeseminar@lionsclubs.org   

 As diárias extras de hotel no Q Center são consideradas despesas pessoais e 
estarão sujeitas a disponibilidade. Entre em contato com LCI via 
dgeseminar@lionsclubs.org para informações sobre noites adicionais e tarifas. 

 LCI está gerenciando a hospedagem no Q Center. Para evitar confusões, por 
favor, não contate o hotel diretamente. Todas as solicitações devem ser 
encaminhadas para LCI via dgeseminar@lionsclubs.org. 

 Todo o saldo devido por noites adicionais, despesas extras e impostos 
associados a estes encargos serão cobrados do FVDG/DGE pelo Q Center no 
momento do check-out. 

 
 

Refeições no Q Center 
 

LCI fornecerá café da manhã, 
almoço e jantar durante o Seminário 
de Treinamento de FVDG/DGE. O Q 
Center oferece uma ampla 
variedade de alimentos (incluindo 
vegetarianos e vegetarianos 
indianos) que serão servidos em 
estilo buffet; portanto, você pode 
optar por comer de acordo com suas 
preferências alimentares 
pessoais.  
 

mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
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            Normas e Procedimentos de 

Viagem 
 

Viagem Aérea: 
 

Veja que todos os preparativos de viagem do FVDG/DGE devem estar concluídos até 
sexta-feira, 30 de novembro. As reservas antecipadas permitirão rotas mais diretas, 
opções de voo e disponibilidade. Chicago é a cidade mais próxima do Q Center e os 
participantes devem voar par os aeroportos O’Hare ou Midway em Chicago. 

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

 
Normas do Reembolso de Despesas de Viagem do 

Seminário de FVDG/DGE 
 

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

Tarifa aérea  
 

Uma (1) passagem aérea de ida e volta em classe econômica para o FVDG/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 casa para o aeroporto 

O transporte de ida e volta entre sua casa e o aeroporto de origem será reembolsado 
com a apresentação do Formulário de Transporte Local FVDG/DGE de Lions Clubs 
International com recibos. O formulário mais recente pode ser encontrado no site de LCI 
na página de Recursos Financeiros. 

• O estacionamento no aeroporto será reembolsado, desde que seja menor que 
a milhagem de ida e volta, táxi, ônibus ou serviço de trem. 

 

Taxas de bagagem: 
LCI vai reembolsar a cada FVDG/DGE somente a cobrança para a primeira mala que 
for despachada de acordo com as diretrizes da companhia aérea quanto ao tamanho 
e peso. 

• As 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 juntamente com seus custos de transporte local. 

 

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/finance/index.php
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Traslado do Aeroporto para o Q Center 

 
O transporte de ida e volta dos aeroportos de Chicago O’Hare ou Midway para o 
Q Center nas datas aprovadas por LCI será fornecido por LCI sem nenhum custo 
para você. Detalhes adicionais sobre traslado de aeroporto serão fornecidos na 
correspondência eletrônica de janeiro de 2019. 

 
Outros Meios de Transporte 

 
Se optar por viajar para o Q Center de carro, trem ou ônibus, as despesas 
limitadas serão reembolsadas em conformidade às Normas de Reembolso de 
Despesas de LCI. 
 
O total combinado de despesas de viagem, incluindo milhagem, pedágios, hotel, 
refeições e despesas de estacionamento para o Primeiro Vice-Governador de 
Distrito/Governador de Distrito Eleito não deve exceder a menor tarifa econômica 
em 1º de janeiro de 2019. Uma única tarifa aérea será reembolsada. Se estiver 
dirigindo com outro FVDG/DGE, apenas uma despesa será reembolsada. Um 
Formulário de Despesas de Condução de FVDG/DGE pode ser encontrado na 
página do site de DGE, bem como, no site de LCI, na página de Recursos 
Financeiros.  
 
Envie este Formulário de Despesas de Condução de FVDG/DGE ao 
Departamento de Contabilidade de LCI, juntamente com os recibos para 
reembolso, até sexta-feira, 15 de março.  

 
Passeios Antes e Depois do 

Seminário 
 

Se você estiver planejando uma excursão para 
antes ou depois do seminário, certifique-se de que 
suas datas de viagem não conflitam com as datas 
aprovadas de chegada na segunda-feira, 11 de 
fevereiro e partida na sexta-feira, 15 de 
fevereiro.  
 
Notifique LCI sobre seus planos de viagem 
estendida via dgeseminar@lionsclubs.org e 
informe se será necessário o traslado de aeroporto 
nas datas aprovadas do aeroporto Chicago O’Hare 
ou Midway para St. Charles, IL.  

http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/finance/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/finance/index.php
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
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Aplicativo do Q Center 
 

O Q Center lançou um aplicativo para dispositivos móveis que ajudará os visitantes a 
percorrer o caminho por toda a instalação. Usando seu smartphone ou tablet, o aplicativo 
fornecerá instruções passo a passo para seu destino.  Não tem certeza de qual sala 
procurar?  Selecione “Events” para encontrar sua reunião e ser orientado até seu local. 
 
Com serviços de localização e Bluetooth habilitados, seu dispositivo móvel se comunica 
com mais de 350 pequenos beacons instalados em todo o Q Center.  As informações 
recebidas dos beacons ajudam a identificar onde você está no mapa.  Você pode ativar 
um recurso que evite escadas e, em vez disso, recomendar elevadores ou direcioná-lo 
ao banheiro mais próximo ou a outras comodidades.  
 

 
 
O aplicativo do Q Center está disponível na Apple App Store e na Google Play 
Store.  Simplesmente busque por “Q Center” e instale. 
 
 

Passaportes e Vistos 
 

Dependendo do país de cidadania do FVDG/DGE e/ou do tempo de permanência nos 
Estados Unidos, os viajantes internacionais podem ser solicitados a obter um passaporte 
e/ou visto. Os passaportes devem ser assinados e conter páginas em branco suficientes 
para carimbos de visto. As datas de vencimento dos passaportes devem exceder seis 
meses além da sua estadia. Verifique no consulado local as exigências para vistos. Os 
participantes devem planejar solicitar com antecedência devido os prazos de 
processamento necessários.  

 
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 de DGE para viajantes internacionais está disponível 
mediante solicitação. Preencher o Formulário de Solicitação de Carta 
Convite de FVDG/DGE e enviar o formulário 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. 
Consulte https://www.dhs.gov/real-id para saber os requisitos de identificação com foto 

http://www.travel.state.gov/
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:Convention@lionsclubs.org
http://www.tsa.gov/
https://www.dhs.gov/real-id
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do seu estado para embarcar em um avião.  
 
 

Programação do Seminário de FVDG/DGE  
 

Consulte o site do Seminário de FVDG/DGE para a programação preliminar do 
Seminário de FVDG/DGE. A programação está sujeita a alterações. 
 
 

Guia de tarefas dos FVDG/DGEs 
 

 
Você receberá um e-mail contendo informações sobre suas 
tarefas de casa independentes. Isto inclui tarefas de leitura e 
cursos on-line que abordam habilidades essenciais para o seu 
sucesso como Governador de Distrito.  
 
 

 

Tradução/interpretação 
 

Os grupos de sala de aula dos FVDG/DGEs foram formados com base no idioma 
oficial do distrito, conforme identificado pela Divisão de Administração de Distritos e 
Clubes de LCI. Um Líder de Grupo fluente no idioma facilitará a porção de sala de 

aula do Seminário de FVDG/DGE. As mudanças de grupo 
de sala devem ser solicitadas por escrito para Cynthia 
Bianchi via cynthia.bianchi@lionsclubs.org até sexta-
feira, 11 de janeiro de 2019. Todas as modificações 
estão sujeitas à disponibilidade.  
 
 
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, hindi, italiano, japonês, português e sueco. 
 
 
Assistência pessoal de idioma: Se você precisar de intérprete pessoal (para 
um idioma diferente daqueles especificados acima), o intérprete deve ser 
aprovado por LCI e, em seguida, se inscrever antecipadamente com LCI. Os 
intérpretes devem aderir às normas e procedimentos de LCI. Entre em contato 
com Penny Siwula via dgeseminar@lionsclubs.org para solicitar um 
Formulário de Inscrição de Intérprete Pessoal. O formulário preenchido e as 

http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/index.php
mailto:Cynthia.bianchi@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
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taxas aplicáveis para a viagem, acomodações de hotel e refeições deve ser 
enviado para Penny Siwula até sexta-feira, 30 de novembro.  
 
 
 

Convenção Internacional de Milão em 2019 
 

Uma sessão prévia de Milão será realizada no Q Center na quarta-feira,13 de 
fevereiro. As informações sobre a Convenção Internacional de Milão e o Dia 4 do 
Seminário de FVDG/DGE serão fornecidas nesta reunião. Os participantes vão 
querer estar presentes nesta sessão! 

 
As informações sobre inscrição/hospedagem para a Convenção Internacional de 
Milão estarão disponíveis na correspondência de janeiro de 2019. 
Representantes do Departamento de Inscrições e Hospedagem de LCI estarão no 
local do Q Center disponíveis para ajudar em quaisquer questões. 
 
Alguns itens para lembrar: 
 
 LCI inscreverá você e um acompanhante adulto para participar da 

Convenção Internacional de 2019 em Milão e do Banquete de Formatura. 
Não se inscreva para a Convenção on-line, uma vez que isso resultará em 
uma reserva duplicada.  

 Para inscrever seus familiares para a Convenção Internacional de Milão, 
solicite um Formulário de Inscrição de Familiar de FVDG/DGE e envie para 
dgeseminar@lionsclubs.org.  Os ingressos para o Banquete de Formatura e 
para o traslado de aeroporto devem ser adquiridos utilizando este 
formulário. Os ingressos para o Banquete de Formatura são limitados e 
sujeitos à disponibilidade.  

 
 

As perguntas relacionadas ao Seminário de FVDG/DGE 
de 2019 deverão ser encaminhadas a: 

 
 

Dúvidas relativas a: Contato Telefone E-mail 
Providências de 
inscrições e hotéis 

Penny Siwula 
Kelly Zielinski 

(+1) (630) 468-6731 
(+1) (630) 468-7016  dgeseminar@lionsclubs.org   

 Providências de viagem  
 e   passagens aéreas 

Lisa Pastore 
Lynda Rohr 

(+1) (630) 468-7052 
(+1) (630) 468-6832 dgetravel@lionsclubs.org 

 Reembolso de despesas  
 de viagem    Laura Delgado (+1) (630) 468-6846  DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org  

mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgetravel@lionsclubs.org
mailto:DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org
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Conteúdo do Programa 
do Seminário    Cynthia Bianchi (+1) (630) 468-6770          cynthia.bianchi@lionsclubs.org 

 

mailto:cynthia.bianchi@lionsclubs.org
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	Segunda-feira, 22 de outubro  Prazo para enviar seu Formulário de Inscrição e Viagem de FVDG/DGE de 2019 para LCI para o Seminário de FVDG/DGE de 2019 no Q Center
	Sexta-feira, 30 de novembro Prazo para fazer suas reservas de passagem aérea para o Seminário de FVDG/DGE de 2019 no Q Center
	Janeiro de 2019 Segunda correspondência de logística, incluindo informações detalhadas sobre o Q Center, instruções de viagem para chegada em St. Charles, IL (incluindo traslado de aeroporto) e programação do Seminário de FVDG/DGE
	Segunda-feira, 11 de fevereiro  Data de check-in no Q Center
	Sexta-feira, 15 de fevereiro  Data de check-out no Q Center
	Quinta-feira, 28 de fevereiro Prazo para inscrição para o Seminário de FVDG/DGE e Convenção Internacional de 2019 em Milão
	Sexta-feira, 15 de março Prazo para enviar TODAS as Solicitações de Reembolso de Despesas de Transporte ao treinamento do Q Center para o Departamento de Contabilidade de LCI
	Maio de 2019 Terceira correspondência de logística, incluindo informações e programação do Seminário de FVDG/DGE e Convenção Internacional em Milão, inscrição e confirmações de hotel para Milão, e instruções de viagem, incluindo traslado de aeroporto ...
	Inscrição, Hospedagem e Viagem para o
	Seminário de FVDG/DGE
	Vamos começar!
	Etapa 1: Preencher o Formulário de Inscrição e Viagem ao Seminário de FVDG/DGE de 2019 e enviar para LCI via dgeseminar@lionsclubs.org até segunda-feira, 22 de outubro.
	 O Seminário Treinamento de FVDG/DGE em St. Charles, Illinois, EUA é exclusivamente para os Primeiro Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito Eleitos. Acompanhantes e/ou convidados não podem participar.
	 Você receberá um e-mail de LCI confirmando o recebimento do seu formulário de inscrição e comunicando sobre os detalhes para fazer sua reserva de voos.
	 Uma confirmação de quarto de hotel para as datas aprovadas por LCI de segunda-feira, 11 de fevereiro a sexta-feira, 15 de fevereiro será enviada eletronicamente pelo Q Center, após 2 a 4 semanas.
	(As diárias extras reservadas no Q Center são consideradas despesas pessoais e estarão sujeitas a disponibilidade. Essas despesas devem ser pagas diretamente no Q Center ao fazer o check-out)
	 Entre em contato com LCI via dgeseminar@lionsclubs.org se você não receber sua confirmação.
	Etapa 2: Faça suas reservas de passagem aérea.
	Centro de Conferências Q Center, St. Charles, IL, EUA
	O Q Center é a maior instalação de conferências do centro-oeste, localizada em St. Charles, IL, em 95 acres de áreas recreativas. O Q Center está a aproximadamente 35 milhas a oeste de Chicago. Dentro do Q Center existem instalações para refeições, sa...
	Os quartos do Q Center são quartos standard em estilo dormitório equipados com uma cama de solteiro e uma estação de trabalho ergonômica. Os banheiros privativos incluem um box com chuveiro (sem banheira) e são para não-fumantes. Há acesso gratuito ao...
	O Q Center proporcionará uma atmosfera para treinamento orientado, que auxiliará o Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito na preparação de seu ano como Governador de Distrito. As salas de reuniões têm paredes com isolamento...
	Acomodações de Hospedagem
	Após receber seu Formulário de Inscrição e Viagem de FVDG/DGE, LCI reservará suas acomodações. As datas aprovadas por LCI são para chegada na segunda-feira, 11 de fevereiro e partida na sexta-feira, 15 de fevereiro. Você deve permanecer no Q Center du...
	 LCI pagará por um quarto, de ocupação individual com uma cama de solteiro para as datas aprovadas por LCI somente. Os acompanhantes/convidados não podem participar do Seminário de Primeiro Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito Eleitos.
	 O Q Center fará todo o possível para acomodar os hóspedes com necessidades especiais. Indique suas necessidades detalhadas no Formulário de Necessidades Especiais e envie para dgeseminar@lionsclubs.org
	 As diárias extras de hotel no Q Center são consideradas despesas pessoais e estarão sujeitas a disponibilidade. Entre em contato com LCI via dgeseminar@lionsclubs.org para informações sobre noites adicionais e tarifas.
	 LCI está gerenciando a hospedagem no Q Center. Para evitar confusões, por favor, não contate o hotel diretamente. Todas as solicitações devem ser encaminhadas para LCI via dgeseminar@lionsclubs.org.
	 Todo o saldo devido por noites adicionais, despesas extras e impostos associados a estes encargos serão cobrados do FVDG/DGE pelo Q Center no momento do check-out.
	Refeições no Q Center
	LCI fornecerá café da manhã, almoço e jantar durante o Seminário de Treinamento de FVDG/DGE. O Q Center oferece uma ampla variedade de alimentos (incluindo vegetarianos e vegetarianos indianos) que serão servidos em estilo buffet; portanto, você pode ...
	Normas e Procedimentos de Viagem
	Normas do Reembolso de Despesas de Viagem do Seminário de FVDG/DGE

	Traslado do Aeroporto para o Q Center
	O transporte de ida e volta dos aeroportos de Chicago O’Hare ou Midway para o Q Center nas datas aprovadas por LCI será fornecido por LCI sem nenhum custo para você. Detalhes adicionais sobre traslado de aeroporto serão fornecidos na correspondência e...
	Outros Meios de Transporte
	Se optar por viajar para o Q Center de carro, trem ou ônibus, as despesas limitadas serão reembolsadas em conformidade às Normas de Reembolso de Despesas de LCI.
	O total combinado de despesas de viagem, incluindo milhagem, pedágios, hotel, refeições e despesas de estacionamento para o Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito não deve exceder a menor tarifa econômica em 1º de janeiro d...
	Envie este Formulário de Despesas de Condução de FVDG/DGE ao Departamento de Contabilidade de LCI, juntamente com os recibos para reembolso, até sexta-feira, 15 de março.
	Passeios Antes e Depois do Seminário
	Se você estiver planejando uma excursão para antes ou depois do seminário, certifique-se de que suas datas de viagem não conflitam com as datas aprovadas de chegada na segunda-feira, 11 de fevereiro e partida na sexta-feira, 15 de fevereiro.
	Notifique LCI sobre seus planos de viagem estendida via dgeseminar@lionsclubs.org e informe se será necessário o traslado de aeroporto nas datas aprovadas do aeroporto Chicago O’Hare ou Midway para St. Charles, IL.
	Aplicativo do Q Center
	O Q Center lançou um aplicativo para dispositivos móveis que ajudará os visitantes a percorrer o caminho por toda a instalação. Usando seu smartphone ou tablet, o aplicativo fornecerá instruções passo a passo para seu destino.  Não tem certeza de qual...
	Com serviços de localização e Bluetooth habilitados, seu dispositivo móvel se comunica com mais de 350 pequenos beacons instalados em todo o Q Center.  As informações recebidas dos beacons ajudam a identificar onde você está no mapa.  Você pode ativar...
	O aplicativo do Q Center está disponível na Apple App Store e na Google Play Store.  Simplesmente busque por “Q Center” e instale.
	Passaportes e Vistos
	Dependendo do país de cidadania do FVDG/DGE e/ou do tempo de permanência nos Estados Unidos, os viajantes internacionais podem ser solicitados a obter um passaporte e/ou visto. Os passaportes devem ser assinados e conter páginas em branco suficientes ...
	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 de DGE para viajantes internacionais está disponível mediante solicitaç...
	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. Consulte https://www.dhs.gov/real-id para saber os requisitos de identificação com...
	Programação do Seminário de FVDG/DGE
	Consulte o site do Seminário de FVDG/DGE para a programação preliminar do Seminário de FVDG/DGE. A programação está sujeita a alterações.
	Guia de tarefas dos FVDG/DGEs
	Você receberá um e-mail contendo informações sobre suas tarefas de casa independentes. Isto inclui tarefas de leitura e cursos on-line que abordam habilidades essenciais para o seu sucesso como Governador de Distrito.
	Tradução/interpretação
	Os grupos de sala de aula dos FVDG/DGEs foram formados com base no idioma oficial do distrito, conforme identificado pela Divisão de Administração de Distritos e Clubes de LCI. Um Líder de Grupo fluente no idioma facilitará a porção de sala de aula do...
	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, hindi, italiano, japonês, português e sueco.
	Assistência pessoal de idioma: Se você precisar de intérprete pessoal (para um idioma diferente daqueles especificados acima), o intérprete deve ser aprovado por LCI e, em seguida, se inscrever antecipadamente com LCI. Os intérpretes devem aderir às n...
	Convenção Internacional de Milão em 2019
	Uma sessão prévia de Milão será realizada no Q Center na quarta-feira,13 de fevereiro. As informações sobre a Convenção Internacional de Milão e o Dia 4 do Seminário de FVDG/DGE serão fornecidas nesta reunião. Os participantes vão querer estar present...
	As informações sobre inscrição/hospedagem para a Convenção Internacional de Milão estarão disponíveis na correspondência de janeiro de 2019. Representantes do Departamento de Inscrições e Hospedagem de LCI estarão no local do Q Center disponíveis para...
	Alguns itens para lembrar:
	 LCI inscreverá você e um acompanhante adulto para participar da Convenção Internacional de 2019 em Milão e do Banquete de Formatura. Não se inscreva para a Convenção on-line, uma vez que isso resultará em uma reserva duplicada.
	 Para inscrever seus familiares para a Convenção Internacional de Milão, solicite um Formulário de Inscrição de Familiar de FVDG/DGE e envie para dgeseminar@lionsclubs.org.  Os ingressos para o Banquete de Formatura e para o traslado de aeroporto dev...
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