FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA A CONVENÇÃO E DE RESERVA DE HOTEL

103ª CONVENÇÃO DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Cingapura • De sexta-feira, 26 de junho a quinta-feira, 30 de junho de 2020

PRAZO ATÉ 1º DE MAIO DE 2020: Encerramento do prazo para reservas de hotel e inscrições antecipadas. Prazo para pedir reembolso pelo cancelamento da inscrição, hospedagem e/ou de evento com ingresso.
INFORMAÇÕES SOBRE O INSCRITO: Escreva em letra de forma ou digite o nome como aparece no passaporte/carteira de identidade.
Nome/Sobrenome 					

Nome usado no crachá

Endereço
Cidade 				

Estado

Telefone diurno 				
Leão

Lioness

Leo Alfa

CEP

País

E-mail
Leo Ômega

Adulto convidado

Nº do Clube

Nº de associado

ACOMPANHANTE: Nome/ Sobrenome 				
Leão

Lioness

Leo Alfa

Leo Ômega

Adulto convidado

Título

Distrito

Título

Nome usado no crachá
Nº do Clube

Nº de associado.

FILHOS: Nome/ Sobrenome 				

PACOTE A:

Distrito

Idade		

Leo Alfa

PACOTE B:

Inclui a inscrição na convenção para cada participante listado acima, mais 1 (um) quarto de hotel com
traslado de ônibus durante a convenção.
Antes de 10 de janeiro de 2020
Após 10 de janeiro de 2020

Reserva em hotel da delegação
Prefiro o hotel da minha delegação

Prefiro outro hotel

Nome do hotel		
Dia/Data da chegada 			
Dia/Data da partida
Nº de hóspedes no quarto ____ Nº de camas necessárias
1
2
Necessidades especiais: Acesso para cadeira de rodas		
Outras
• O Depósito de Hotel de US$ 200 é por quarto e creditado à sua conta de hotel no check-out.
• Os quartos do hotel são preparados para acomodar o total de dois (2) hóspedes por quarto.

SEM RESERVA DE HOTEL(Somente inscrição de todas as pessoas listadas acima.)

EVENTOS OPCIONAIS COM INGRESSO
Eu/nós planejamos participar dos seguintes eventos: (Tem que estar inscrito para participar)
EVENTO: ALMOÇO DOS COMPANHEIROS DE MELVIN JONES
DATA/HORÁRIO
PREÇO
QUANTIDADE
28 de junho/ 12:30-14:30 US$ 75
_______

VALOR A PAGAR
$________

EVENTO: BANQUETE PARA GOVERNADORES E EX-GOVERNADORES DE DISTRITO
DATA/HORÁRIO
PREÇO
QUANTIDADE
VALOR A PAGAR
29 de junho/ 20:00-22:00 US$ 150

Requisitos dietéticos:

______

Sem restrições

$________

Vegetariana indiana

Vegetariana

Outros___

INFORMAÇÃO DE CONTATO PARA EMERGÊNCIAS:
Nome de contato para emergências______________________________________________ Nº de telefone do contato para emergências____________________________
PROJETOS DE SERVIÇO EM CINGAPURA
Estou interessado em participar de um projeto de serviço comunitário prático durante a Convenção Internacional em Cingapura. Serão enviados mais detalhes sobre a inscrição em projetos de serviço para você nos próximos meses.

PAGAMENTO:

É necessário o pagamento integral junto com este formulário. Moeda norte americana somente. Cheques e ordens de pagamento têm que ser compensáveis nos bancos americanos. Aceita-se cartões Visa, MasterCard e Discover.

TAXAS DE INSCRIÇÃO:		
Adulto
Criança (menor de 17 anos)/Leo Alfa Leo Ômega		
PACOTE A:			
ANTECIPADA (antes de 10 de janeiro de 2020)		
US$ 175
US$ 20			
US$ 100 		 Inscrições:
US$		
REGULAR (de 11 de janeiro a 31 de março de 2020) US$ 225
US$ 20 		
US$ 100 		 Eventos com ingresso: US$		
TARDIA (de 1º de abril de 2020 até no local)		
US$ 250
US$ 20			
US$ 100 		 Depósito para o hotel: US$ 200,00
											 Total devido
US$
Cheque nº 		
Transferência bancária (deve-se anexar o comprovante de pagamento a este formulário)
Visa
MasterCard _
Discover

PACOTE B:		
Inscrições:
US$
Eventos com ingresso: US$
Total devido em

O seu nome exatamente como está escrito no cartão

O cartão de crédito deve estar no nome do inscrito.

___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___

___-___-___-___

___-___-___

Nº do cartão

Mês/Ano de validade

Código de segurança (3 dígitos)

US$:

Assinatura do titular do cartão
2020 CRHF GENERAL PO 07/19
Envie por correio o formulário e pagamento para: Lions Clubs International Attn: Convention Division • 300 West 22nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA • Aguarde 4 semanas para o processamento.
• Os comprovantes de pagamento por cartão de crédito e transferência bancária podem ser enviados por fax para: (630) 571-1689 • LCI enviará por e-mail sua Confirmação Oficial de Inscrição. Imprimir e a levar com você para Cingapura.
• Todos os inscritos vão retirar seu crachá de identificação no local em Cingapura. Leve a Confirmação Oficial da Inscrição de LCI com você para escanear e imprimir o crachá de identificação. Será também exigido um documento de identificação com foto. LCI não enviará os crachás
antecipadamente.
• As informações fornecidas neste documento devem ser usadas de acordo com as normas e procedimentos de privacidade do Lions Clubs International. • Dúvidas? Envie um e-mail para: registration@lionsclubs.org.
Observação: Lions Clubs International estará documentando a convenção internacional para fins promocionais. Sua participação poderá ser filmada ou fotografada neste evento. A inscrição representa o seu consentimento para o uso destas imagens por Lions Clubs International.

