XXIX. Konvent LCI,
D122 – Česká republika a Slovenská republika
Nitra, 20. – 22. Máj 2022

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Vážené Lionky, vážení Lioni, milí priatelia,
aby sme boli schopní pripraviť pre Vás čo najlepšie podmienky pre Váš pobyt,
rokovanie a oddych, dovoľujeme si Vás požiadať o nasledovné:
1. Presné a dôsledné vyplnenie prihlášky priamo v excelovskom formulári – následne uložiť
a odoslať mailom alebo ručne po vytlačení formulára, následne oskenovať a poslať mailom
na adresu lcnitra29@gmail.com
2. Uhradiť celkovú sumu za aktivity, ktorých sa zúčastníte na účet
IBAN:
SK19 7500 0000 0040 0602 4626 (SWIFT CEKOSKBX)
Správa:
Konvent NR, názov vysielajúceho klubu a meno účastníka
(ak je rozdielne od názvu účtu)
3. Pri registrácii priamo v mieste konania predložte:
a. potvrdenie klubu o tom, že ste schváleným delegátom na XXIX. Konvente
b. potvrdenie klubu o tom, že máte voči klubu splnené všetky povinnosti
c. potvrdenie o zaplatení poplatku podľa bodu 2
Dôležité:
a) Každý klub môže na konvent vyslať 1 delegáta s hlasovacím právom na každých 10 členov.
Pokiaľ počet členov klubu presahuje celé desiatky o 5 a viac členov, je oprávnený vyslať
ďalšieho delegáta. Hlasovať za klub sú oprávnení len delegáti toho klubu, ktorý je „in
Good standing“ v zmysle platných stanov D122 ČR a SR.
b) Delegátmi s hlasovacím právom, sú taktiež guvernér dištriktu, viceguvernéri a past
guvernéri dištriktu, ak majú splnené povinnosti podľa bodu 3.b.
c) Nepredloženie potvrdenia podľa bodu 3.c má za následok, že delegát sa nebude môcť
zúčastniť akcií, ktoré sú spojené s poplatkovou povinnosťou.
d) Konventu sa bez práva hlasovať môže zúčastniť ktorýkoľvek riadny člen ktoréhokoľvek
klubu dištriktu D122 ČR a SR, ktorý pri registrácii predloží potvrdenia podľa bodu 3.b.
Hotel nám poskytuje výborné ceny, avšak za podmienky naplnenia celého hotela. Taktiež všetky
in-door aktivity sa budú konať v Hoteli Jas. Pre zachovanie cien ako aj pre zjednodušenie
celkovej organizácie si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa ubytovávali predovšetkým
v Hoteli Jas. Ubytovanie si prosím objednávajte v hoteli Jas sami, zvýhodnenú cenu
dostanete len v prípade ak uvediete že ste Lion a účastníkom konventu.
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte organizačný výbor konventu:
- Predovšetkým mailom na adrese: lcnitra29@gmail.com , alebo
- Ing. Július Petrányi, finančný manažér konventu: + 421 – 905 656 884 (platby)
- Ing. Rober Greguš, organizačný manažér: + 421 – 903 711 912 (program)
- Alebo JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD, riaditeľ konventu:+ 421 – 915 714 914 (Iné)

Tešíme sa na Vás,
Jaroslav Dobiš & Organizačný výbor LC Nitra.

