
 

 

 

Organizačné pokyny XXVI. Konventu  

Lions Clubs International District 122 

Česká republika a Slovenská republika 

Žilina 18. – 20. máj 2018 
 

Pre zabezpečenie evidencie a kvalitnej organizácie XXVI. Konventu LCI D-122 Vás prosíme o úplné a 

presné vyplnenie prihlášky. Prihlášku je možné vyplniť dvoma spôsobmi: 

- buď priamo v excelovskom formáte (bez nutnosti skenovania) vyplniť a uložiť 

- alebo po vytlačení prihlášky v PDF formáte vyplniť perom a naskenovať 

Následne prosím odošlite vyplnenú prihlášku ako prílohu na mailovú adresu:  

konvent2018@lionsclub-zilina.sk obratom resp. najneskôr do 20.3.2018. 

Celkovú sumu (v prihláške pod položkou CENA SPOLU) uhraďte prosím obratom po odoslaní 

prihlášky resp. najneskôr do 15.4.2018 na účet Konventu v UniCredit Bank: 

IBAN: SK83 1111 0000 0014 7856 7000                   SWIFT Code: UNCRSKBX 

Prípadné poplatky za platbu hradí platiteľ (prihlasujúci sa klub). Do správy pre príjemcu uveďte 

prosím heslo KONVENT, meno kontaktnej osoby a názov klubu.   

Uhradené finančné prostriedky za objednané služby pri ich stornovaní alebo nevyužití nie je možné 

z technických a organizačných dôvodov vrátiť.  

Pri registrácii na konvente, ktorá sa uskutoční v piatok 18.5.2018 od 12:00 do večerných hodín 

a v sobotu 19.5.2018 od 8:00 do 15:00 je každý účastník povinný preukázať doklad o zaplatení 

poplatkov a o splnení členských povinností. V opačnom prípade sa nebude môcť zúčastniť konventu 

a sprievodných akcií.  

Každý klub môže vyslať na konvent distriktu jedného delegáta za každých 10 členov. Pokiaľ počet 

členov klubu presahuje celé desiatky o 5 a viac členov, aj za týchto je klub oprávnený poslať ďalšieho  

delegáta. Hlasovacie práva majú delegáti z klubov ktoré majú splnené svoje členské povinnosti (In 

Good Standing).  

Delegátmi s hlasovacím právom sú taktiež guvernér distriktu, viceguvernéri a bývalí guvernéri 

distriktu, ak majú splnené svoje členské povinnosti. 

Ktorýkoľvek riadny člen Lions klubu, ktorý má splnené všetky svoje povinnosti a vie to preukázať, sa 

môže zúčastniť slávnostnej i pracovnej časti konventu, ale bez hlasovacieho práva. Musí sa 

zaregistrovať na registračnom mieste v termínoch ako delegáti a musí mať zaplatené aktivity, ktorých 

sa na konvente zúčastní. 

V prípade otázok k vyplneniu prihlášky alebo k organizácii konventu prosím kontaktujte 

+421 903 559 622, +421 911 431 733 alebo e-mail: konvent2018@lionsclub-zilina.sk.  

Tešíme sa na Vašu účasť! 

LIONS CLUB Žilina 
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