ที ภบ.

/

พฤศจิกายน

เรือง

ขอเชิญลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ครังที

ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

เรียน คณะกรรมการภาค, นายก, เลขาธิการ, เหรัญญิก และสมาชิกสโมสรทุกท่าน
สิงทีส่งมาด้วย - กําหนดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ครังที
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน
ด้วยการจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ครังที
จะจัดขึนระหว่างวันที - กรกฎาคม
ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงทะเบียนและเดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่ไลออนส์
สากลฯ ครังนี โดยเป็ นโอกาสพิเศษสําหรับสมาชิกไลออนส์ทุกท่าน ซึงสามารถลงทะเบียนผ่านภาค
บี โดย
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มทีแนบมา พร้อมกับสําเนาการโอนเงิน ภายในกําหนดเวลา
ทางสโมสรไลออนส์สากลภาค
บี หวังเป็ นอย่างยิงว่าเพือนสมาชิกทุกท่านจะไม่พลาดโอกาสพิเศษใน
ครังนี และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี
ขอแสดงความนับถือ

(ไลออน จุฑา มโนวิเชียร)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ครังที
ปี บริหาร
-

การประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ประจําปี ครังที
กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี
วันศุกร์ที - วันอังคารที กรกฎาคม
กําหนดการเป็ นทางการของการประชุม (ขึนอยูก่ บั การเปลียนแปลง)
กิจกรรมทุกอย่าง จะจัดขึนที Mico Milano Congressi (MiCo) ถ้าไม่มีการแจ้งไว้เป็ นอย่างอืน

วันศุกร์ที กรฎาคม
10:00 – 17:00

ศูนย์การประชุม

MiCo - อาคารใต้และเหนื อ

19:30 – 22:30

การเลียงรับรองแสดงความยินดี ผูว้ ่าการภาคฯ รับเลือกตัง

MiCo - Gold Plenary Room

วันเสาร์ที กรกฎาคม
10:00 เริมออกเดิน

การเดินพาเหรดนานาชาติ

พืนทีการจัดพาเหรด TED

10:00 – 17:00
15:00 – 16:00

ศูนย์การประชุม
Business Session
การเสนอชือเพือเข้ารับเลือกตังตําแหน่ งกรรมการอํานวยการสากล
การแสดงนานาชาติ

MiCo - อาคารใต้และเหนื อ

19:00 – 20:15

MiCo – ห้องประชุม
MiCo – Hall 3

วันอาทิตย์ที กรกฎาคม
10:00 – 13:00

พิธีเปิ ดการประชุมใหญ่
การแถลงของนายกไลออนส์สากล speaker พิธีเชิญธง
ผลการประกวดพาเหรดนานาชาติ
การเสนอชือเพือรับเลือกตังเป็ นอุปนายกไลออนส์สากลคนที

MiCo – Hall 3

10:00 – 17.00

ศูนย์การประชุม

MiCo - South and North Halls

13:00 – 17:00

Certification and Voting

MiCo - South and North Halls

14:00 – 17:00

การสัมมนา

MiCo - South and North Halls

วันจันทร์ที กรกฎาคม
10:00 – 12:30

พิธีเปิ ดการประชุมใหญ่ ครังที
การบริหารแห่งความทรงจํา การประชุม L.C.I.F

MiCo – Hall 3

10:00 – 17:00

ศูนย์การประชุม
Certification and Voting

MiCo - South and North Halls

13:00 – 14:30

อาหารกลางวัน Melvin Jones Fellow

MiCo - Gold Plenary Room

13:30 – 17:00

การสัมมนา

MiCo - South and North Halls

20:00 – 22:00

งานเลียงรับรองอดีตนายกสากล/อดีตกรรมการอํานวยการ
ไลออนส์สากล/ผูว้ า่ การภาค/อดีตผูว้ า่ การภาค

MiCo - Gold Plenary Room

วันอังคารที กรกฎาคม
07:30 – 10:30

ศูนย์การประชุม
Certification and Voting

MiCo - South and North Halls

10:00 – 13.30

การประชุมใหญ่เต็มรูปแบสุดท้าย
การแต่งตังนายกไลออนส์สากล ปี

MiCo – Hall 3

19:00 – 21:00

International Officers Meet and Greet

-

MiCo - Gold Plenary Room

การลงทะเบียนประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ครังที
ลงทะเบียน US$ 150 x 35 บาท
ลงทะเบียน US$ 200 x 35 บาท
ลงทะเบียน US$ 225 x 35 บาท

เป็ นเงิน ,
เป็ นเงิน ,
เป็ นเงิน ,

ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

บาท (ภายในวันที ม.ค. )
บาท (ภายในวันที ม.ค. - มี.ค. )
บาท (ภายในวันที มี.ค. – 31 พ.ค. )

สโมสรไลออนส์............................................................................. ภาค

บี มีความประสงค์ทีจะร่วม

ลงทะเบียน จํานวน............ท่านๆ ละ .................. บาท (US$.........) เป็ นเงิน.................................บาท
โดยโอนค่าลงทะเบียนมายัง

“สโมสรไลออนส์สากลภาค
บัญชีออมทรัพย์เลขที

บี” ธ.กสิกรไทย-เอกมัย
- -

-

รายชือผูร้ ่วมลงทะเบียน
. ชือ (ไทย).............................................................................................................................................
(อังกฤษ)........................................................................................................................................
. ชือ (ไทย).............................................................................................................................................
(อังกฤษ)........................................................................................................................................
. ชือ (ไทย).............................................................................................................................................
(อังกฤษ)........................................................................................................................................
. ชือ (ไทย).............................................................................................................................................
(อังกฤษ)........................................................................................................................................
. ชือ (ไทย).............................................................................................................................................
(อังกฤษ)........................................................................................................................................

(กรุณาแฟกซ์/อีเมลแบบฟอร์ม+สําเนาโอนเงินที 02-7415372 / nanuchch@gmail.com)

