
LDUN-2.SW 2014 

 
Den 36:e årliga Lions dag med FN 
Lördag den 15 februari 2014  
 
UN Public Building, First Avenue at 46th Street, New York, USA 
Registrering och säkerhetskontroll börjar klockan 09:00. 
Programmet börjar klockan 10:00. 
 
Ett separat registreringsformulär behövs för varje deltagare. Sista datum för registrering är den 15 januari 2014. 
 
Ange informationen om deltagaren på samma sätt som i passet.  
 
Namn   

Efternamn     Förnamn     Liontitel 
Postadress   

(FN accepterar inte boxadresser) 
Postnummer       Ort     Land 
 
Telefon arbete       Telefon bostad  
 
E-postadress       Faxnummer  
 
Klubbnamn       Klubbnummer     Distriktsnummer  
 
 
Dagsprogram 
 
 65 USD per person 
 

Lions dag med FN, lunch 
 
 55 USD per person (FN delegaternas matsal) 
 Jag föredrar vegetarisk mat

 
 
 
Full betalning måste bifogas detta formulär. Två betalningsalternativ: 
 
1. Betala i USD: Skicka ditt registreringsformulär och en check i USD, vilken måste vara dragen på en amerikansk bank, 
till LCI:s adress nedan: Du måste på checken ange att betalningen avser LDUN 2014.  

 
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
35842 EAGLE WAY 

CHICAGO, IL 60678-1358 
USA 

 
 
2. Betala i lokal valuta: Besök www.lionsclubs.org, ange Betalningsinstruktioner i sökfältet och klicka därefter på ditt land. 
Vid betalning måste du ange följande betalningsinformation LDUN 2014. Skicka en kopia av inbetalningskvittot till: Lions 
Clubs International, Lions Day with the United Nations, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842, USA.  
 
 
*För att betala med betalkort, vänligen genomför registreringen online på  www.lionsclubs.org. Ange 
sökordet ”Lions dag”.  
 
 
Guidad tur 
 
Gratis ljudguidade turer av FN-byggnaden erbjuds enligt först till kvart-principen (begränsat antal platser). 
 
 Ja, jag vill delta i den guidade turen   
 Jag är pensionär (över 65 år)        
 Jag är Leo/student (upp till 18 års ålder) 
 
  

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/


LDUN-2.SW 2014 

 
Allmän information  
 
Registreringar till Lions dag med Förenta nationerna tas emot enligt först till kvarn-principen. 
 
Lions dag med Förenta nationerna kommer att genomföras på engelska. 
 
Lions Clubs International kommer att dokumentera Lions dag med FN i marknadsföringssyfte. Du kan komma att filmas 
och/eller fotograferas under detta evenemang. Din registrering är ditt godkännande att Lions Clubs International får 
använda film och foton.  
 
Förenta Nationerna förbehåller sig rätten att inställa detta evenemang. Regeringars behov har företräde framför önskemål 
från frivilligorganisationer. 
 
Begränsat antal platser  
 
Lunchen med FN delegaterna har begränsat antal platser. Registrera dig tidigt för att säkert reservera en plats. 
 
Visum: 
 
Lions Clubs International kan inte hjälpa till med ansökan om visum. Beviljande och utfärdande av visum sker vid 
konsulatet i respektive land. 
 
Avregistrering:  
 
Ingen begäran om återbetalning kommer att accepteras efter den 15 januari 2014.  
 
 
Kontakt 
 
Telefon: 1-630-468-6893 
E-mail: ldun@lionsclubs.org  
Fax: 1-630-706-9248 
 

 


