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ULUSLARARASI KONVANSİYON 

Uluslararası Konvansiyon 

Bu uluslararası yıllık etkinlik Haziran ayının sonunda veya Temmuz ayının başında 
gerçekleştirilir. 

Uluslararası Konvansiyona  katılım,  üyelerin , ULKB nin küresel etkisini  daha iyi 
anlamalarını ve  kendilerini hizmet etmeye adamalarını sağlar. Neden katılmalı ? 

 Dostluk: Lion dostlarla tanışır  ve fikir alışverişinde bulunursunuz.. Uluslararası bir
projede diğer Lionlarla ortak olur ; fikir ve kültürel deyimleri paylaşırsınız.

 Oylama: Seçime katılmak kulüplerin uluslararası liderler arasında seslerini
duyurmalarının yanı sıra, Yasa ve Tüzük  değişimlerinde söz sahibi olmalarını sağlar.

 Eğitim ve Seminerler: Üye artışı , kulüplerin canlanması , Çoğul Yönetim Çevreleri
ve  Yönetim Çevrelerinin etkin işleyişi , yeni hizmet aktiviteleri, etkin Halkla İlişkiler
araçları, liderlik için en iyi uygulamalar ve daha nice özel atölye çalışmalarına
katılarak yeni stratejiler öğrenirsiniz.

 Sergi Salonu: Gelir getici fikirleri eve taşıyın. Diğer Lion dostlarınızın hizmet
projelerini nasıl geliştirdiklerini Proje Sergi alanını ziyaret ederek öğrenin.

 Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF): LCIF’in yeni girişimlerini ve  Yönetim
Çevrenizin insani hizmet hedeflerini ilerletmesi  için nasıl yardım edebileceğini
öğrenin. .

 Eğlence: Konvansiyonu içine alan unutulmayacak bir aile tatili planlayın.

Uluslararası Konvansiyona ev sahipliği yapmak isteyen Çoğul Yönetim Konseyleri, 
convention@lionsclubs.org adresindeki Konvansiyon Bölümü (Convention Division) ile 
iletişim kurmalıdır. 
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Kayıt / Konaklama Prosedürü 

 Konvansiyon merkezi ve otel arasında işleyen otobüslerden yararlanmak, oturum ve 
etkinliklere katılmak için konvansiyona kaydolmak gereklidir. 

 Her delegasyon için bir merkez otel belirlenir. 

 Her delegasyon için yeterli sayıda oda vardır. Her otel odası rezervasyonu için bir 
yetişkinin konvansiyona kayıt olması gereklidir. 

 Delegasyonun kalacağı  otelin belirlenmesi bir yıl önceden yapılır. 

 Internet ile  kayıt, Birliğin Web sitesinden yapılır. 

 Resmi kayıt/konaklama (registration and housing form) formu, LION dergisinden, 
birliğin www.lionsclubs.org internet sitesinden veya Uluslararası Merkezin 
Konvansiyon Bölümünden sağlanabilir. Eposta: registration@lionsclubs.org. 

 Konfirmasyon doğrudan doğruya kayıt olan kişiye e-posta veya posta ile gönderilir.  

 Kayıtlar Konvansiyon tarihinden önceki ocak ayının 2. Cumasına kadar tutulur (8 
Ocak 2016). Bu tarihe kadar rezerve edilmemiş odalar tüm lionlara açılır. 

 Otel rezervasyonu ile konvansiyon kayıtları başkasına devir edilemez.                                     

 Rezervasyon iptallerinde geri ödeme, en geç 2 Mayıs 2016 tarihine kadar iptal 
bildiriminin  yazılı olarak yapılmış olması halinde yapılır. 

Genel Yönetmenler 

Mevcut Genel Yönetmenler resmi kayıt formlarını doldurup göndermek durumundadır. 
Formla birlikte, otel ve kayıt paralarını da göndermelidir. Odaları, Tekil ve Çoğul Yönetim 
Çevreleri liderlerinin kaldığı otelde 15 Ocak 2016 tarihine kadar rezerve tutulacaktır. 

Seçilmiş Genel Yönetmenler 

 Kayıt ve seyahat için gerekli tüm dökümanlar ULKB web sitesinde Seçilmiş Genel 
Yönetmen (DGE) seminerinde yaklaşık 6 ay önce yayınlanır. 

 Dökümanlar yayınlandığında, Seçilmiş Genel Yönetmen ler e-mail aracılığı ile 
haberdar edilir. 

 Bu dökümanlar, Seçilmiş Genel Yönetmen  (DGE) kayıt paketi, otel ve seyahat 
bilgilerini içerir. Pakette ayrıca ülkelere göre uçak biletleri ve rezervasyon prosedürleri 
de bulunur. Prosedürler coğrafi lokasyonlara göre değişiklik gösterir. 

 ULKB, bir Seçilmiş Genel Yönetmen  (DGE) refakatiçisi için seminer ve konvansiyona 
seyahat masrafı olarak en fazla 500 Amerikan Doları öder. Eğer bir Yönetim Çevresi 
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2 yıl ve daha fazla süredir Geçici veya Kurulmuş Yönetim Çevresi durumundaysa (35 
kulüpten ve 1250 üyeden az) ULKB SEÇILMIŞ GENEL YÖNETMEN  (DGE) 
refakatçisinin seyahat masrafını ödemeyecektir. SEÇILMIŞ GENEL YÖNETMEN  
(DGE) ‘nin bağlı olduğu Kurulmuş Yönetim Çevresi 35 kulüp ve 1250 üye durumunu 
sağladığı zaman, o günkü politika koşullarına göre refakatçisi için geri ödeme 
yapılabilecektir. 

 ULKB, Seçilmiş Genel Yönetmen  (DGE) ve bir refakatçi için seminer ve konvansiyon 
kaydı yapacaktır. 

 ULKB, Seçilmiş Genel Yönetmen  (DGE) için Otel konfirmasyonlarını otomatik olarak 
kendisi yapar. 

Diğer Konvansiyon Bilgileri 

Delegasyon Etkinlikleri 

Delegasyonun  etkinlikleri(kahvaltı, karşılama, toplantılar) için otelde yapılacak 
rezervasyonlar,  Konvansiyon Bölümünden 3 Mart 2017 tarihine kadar yapılmış olmalıdır. 
Delegasyonun kalacağı otellerde yapılacak bu etkinlikler ‘’ilk gelen hizmeti önce alır’’ esasına 
göre düzenlenir. 

Seçim Belgeleri 

Delegeler ve yedek delegelerin formları ULKB web sitesinde mevcuttur. 

 Kulüp sekreteri , her 25 üyesi veya bu sayının çoğunluğu sağlayan oranı için bir 
delege ve bir yedek üye onaylayabilir.  

 Doldurulan kimlik,  kulüp başkanı, sekreteri veya yetkili bir kulüp görevlisi tarafından 
imzalanarak, 2 Mayıs 2016 tarihine kadar Uluslararası Merkeze geri gönderilir. 

 Tüm kulüp delegeleri ve yedek  delegeler bu belgelerin bir kopyasını saklamalı 
ve  bu kopyayı Kimlik Kontrol masasında göstermelidir.  

 1 Mayıs 2017 tarihine kadar gönderilmeyen belgeler,  Genel Yönetmen, Seçilmiş 
Genel Yönetmen   veya Kulüp Başkanı veya sekreteri tarafından konvansiyonda  
imzalanabilir.  

 Kulübün delegeleri konvansiyona kaydedilmelidir. 

Oylama 

Konvansiyona kayıt yaptırmış her onaylanmış delege, Uluslararası Tüzük ve Yönetmeliklerde  
değişiklik önerilerilerinin yanı sıra, uluslararası görevli ve yöneticilerin seçilmesinde de  oy 
kullanmaya yetkilidir. NOT: 5. Günde oy kullanabilmek için Seçim komitesi bir gün önce (4. 
gün) saat 17:00 a kadar tüm delegelerin kaydını almış olmalıdır. 
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Resmi Geçit (Parade) 

Resmi geçit kuralları ve başvurusu ile Yürüyüş Düzeni her Yönetim Çevresine Konvansiyon 
yılının Ocak ayında postalanır. Aynı zamanda, Uluslararası Lions Kulüplerinin 
www.lionsclubs.org adresindeki internet sitesinden ve konvansiyonda da temin edilebilir.  

Parada katılım Çoğul ,Alt veya Tekil Yönetim Çevresiyle sınırlıdır.Tüm katılımcılar 
Konvansiyona kayıt yaptırmış olmalı ve resmi konvansiyon isimliğini (BaSeçilmiş Genel 
Yönetmen  (DGE)) taşımalıdırlar. 


