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Organizační pokyny XXVII. Konventu 

Lions Clubs International District 122 Česká republika a Slovenská republika 
Pardubice, Česká republika 24. - 26. 5. 2019 

 

V rámci zajištění dobré organizace XXVII. Konventu Vás prosíme o přesné a úplné vyplnění přihlášky. 

Přihlášku je možno vyplnit následujícím způsobem: 

 

- vyplnění a následné zaslání přihlášky ve formátu excelovské tabulky 

- naskenování vytištěné a vyplněné přihlášky ve formátu PDF 

 

Vyplněné přihlášky ve vybraném formátu včetně jmenného seznamu s uvedením aktivit prosím 

zašlete na emailovou adresu  

konvent2019@lions-club.cz  nejpozději do 25. 3. 2019. 

Příslušnou částku uhraďte prosím následně po odeslání přihlášky (nejpozději do 10. 4. 2019) na účet 

XXVII Konventu 287599144/0300 

 

IBAN: CZ5003000000000287599144            BIC : CEKOCZPP  

Případné poplatky za platbu hradí plátce (klub). Do poznámky k platbě uveďte prosím poznámku 

KONVENT, název klubu a jméno kontaktní osoby. 

 

Z organizačních a technických důvodů není možné vracet zaplacené poplatky při jejich stornování. 

 

Registrace účastníků bude probíhat v pátek 24. 5. 14 - 20 hod a v sobotu 25. 5. 9 - 12:30 hod. Každý 

účastník je povinen prokázat se dokladem o zaplacení poplatků a splnění členských povinností, jinak 

se nebude moci zúčastnit konventu, případně dalších doprovodných aktivit. 

 

Každý klub může vyslat na konvent jednoho delegáta za každých 10 členů. Pokud počet členů 

přesahuje celé desítky o 5 a více členů, je možné přidat dalšího delegáta. 

 

Hlasovací práva má delegát z klubů, které mají řádně splněny členské povinnosti.  Stejně tak guvernér 

distriktu, viceguvernéři, a bývalí guvernéři, za podmínky splnění členských povinností. 

 

Jakýkoliv řádný člen Lions Clubu se může zúčastnit slavnostní i pracovní části konventu, opět za 

předpokladu splnění členských povinností, ovšem bez hlasovacího práva. Je nutné se zaregistrovat 

společně s delegáty a mít řádně zaplacené všechny poplatky. 

 

V případě otázek k vyplnění přihlášky nebo k organizaci konventu nás prosím kontaktujte:  

A. Krejčíř +420 736 752 242, L. Ministrová +420 602 290 868 nebo e-mail: konvent2019@lions-club.cz 

  

 

 
             Alexandr Krejčíř, prezident LC Pardubice 


