
105. Medzinárodný konvent LCI 

Boston, Massachusetts, USA  

7. – 11. júla 2023 

Konvent sa uskutoční v Boston Convention and Exposition Center (BCEC). Je to moderný otvorený kongresový 

priestor vzdialený menej ako 5 km od medzinárodného letiska Logan. Nachádza sa v novo zrekonštruovanej štvrti 

Seaport District a v BCEC je čo robiť. Vďaka barom, reštauráciám a hotelom v okolí miesta konania budete mať veľa 

možností. 

Boston je hlavné a najväčšie mesto amerického štátu Massachusetts a najväčšie mesto Nového Anglicka. Je to 

námorný prístav na východnom pobreží USA. Leží pri zálive Massachusetts a ústí riek Charles a Mystic do 

Atlantického oceánu. Keď ste pripravení zažiť mesto, Boston vám môže ponúknuť veľmi veľa. Od historických 

mestských pamiatok, ako je Black Heritage Trail a Freedom Trail, až po elegantné butiky a moderné nákupné centrá, 

„Beantown“. Boston má pre každého niečo. 

Medzinárodný konvent LCI (LCICon) je ideálne miesto na stretnutie sa s lionmi z celého sveta. Každý registrovaný 

účastník si môže vybrať, ktorých podujatí sa zúčastní. K dispozícii sú: 

The Exhibit Hall – priestor na neformálne i pracovné stretnutia so zamestnancami LCI, miesto kde môžete 

nadväzovať priateľstvá s lionmi z celého sveta, podeliť o skúsenosti a veľa sa dozvedieť. V Lions Shope si môžete 

kúpiť oficiálne Lions produkty a tiež exkluzívne predmety z  konventu. Nájdete tam aj technickú zónu, kde sa môžete 

prakticky naučiť, ako zlepšiť svoje technické zručnosti, či zručnosti v oblasti sociálnych médií. 

Plenárne zasadnutia 

Sú jedným z hlavných ťahákov na LCICon. Možnosť vypočuť si hlavných rečníkov – významných lionov z celého sveta, 

je veľmi inšpirujúca. Dozvieme sa čo Lioni dosiahli – a čo bude nasledovať. A, samozrejme, je tu aj množstvo zábavy 

na svetovej úrovni. 

Medzinárodné voľby 

LCICon je tiež dejiskom každoročných medzinárodných volieb, kde poverení delegáti z klubov z celého sveta hlasujú 

za budúcich lídrov organizácie. Každý klub má právo na jedného delegáta s hlasovacím právom na každých 25 členov 

alebo ich väčšiu časť. Delegátov môže prideliť prezident klubu alebo sekretár klubu pomocou MyLCI kedykoľvek 

medzi 1. januárom 2023 a 5. júlom 2023 o 23:59 amerického centrálneho letného času. 

Pridelení delegáti, ktorí sú zaregistrovaní na zjazd a sú prítomní v Boston Convention and Exhibition Center počas 

hlasovacích hodín, budú môcť hlasovať. Aby ste mohli hlasovať, je potrebné: 

Heslo poskytnuté pri potvrdení hlasovania. 

Číslo potvrdenia prijaté od MyLCI. 

Termíny hlasovania budú predbežne: 

Nedeľa 9. júla 

Pondelok 10. júla 

V utorok 11. júla 

The Parade of Nations - Prehliadka národov - koná sa v sobotu ráno 8. júla 2023. 

Vždy najnavštevovanejšia súčasť medzinárodných konventov. Našu rozmanitosť oslavujeme aj veľkolepou 

prehliadkou, kde môžu lioni z celého sveta predviesť svoju kultúru a osobitosť, keď spoločne pochodujú ulicami 

hostiteľského mesta. Na prehliadku národov je potrebné našu delegáciu prihlásiť do nesúťažnej časti. Prihlášku na 

prehliadku je potrebné podať do 19. mája 2023. Všetky delegácie sa musia zaregistrovať v Boston Convention and 

Exhibition Center do 17:00 v piatok 7. júla 2023! 

Registrácia na LCICon 2023 Boston - registračný poplatok zabezpečuje vstup na LCICon. 

• registračný poplatok 250 USD 



Všetky zmeny (zmena mena, úpravy dátumu príchodu/odchodu) musia byť podané písomne do nedele 1. mája 2022 

Registrovaní účastníci dostanú oficiálny odznak s menom, suvenírový medailón, oficiálny kongresový program a 

vstup do Exhibit Hall. 

Všetci registrovaní účastníci si vyzdvihnú oficiálne označenie priamo na mieste. Je dobré preukázať sa potvrdením 

o registrácii, aby ste si mohli naskenovať a vytlačiť svoje označenie. Vyžaduje sa aj preukaz totožnosti s fotografiou. 

LCI neposiela označenia účastníkov vopred. Oficiálne označenia sú potrebné na získanie vstupu do kongresovej 

výstavnej siene, na oficiálne podujatia, či cestovanie kyvadlovými autobusmi. 

Platbu za registráciu na LCICon je možné uskutočniť kreditnou kartou alebo bankovým prevodom. 

Ubytovanie, letenky, výlety, resp. cestovanie po konvente. 

Zabezpečujeme v spolupráci s cestovnou kanceláriou ESO Travel. 

v Žiline 17.1. 2023 

Milan Ondruš, Immediate Past District Governor 


