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DMLC - Sistema de Reservas Online
1. Como entrar no Sistema em 2 passos
Problemas, possíveis soluções e Ajuda.
Recuperando sua senha.

2. Faça sua Reserva

Cadastrado do Responsável pela Inscrição.
Inscrevendo os participantes.
Quais são os 2 tipos de reserva?
Resumo Financeiro: Conferindo os valores.
Emissão do Comprovante de Reserva.

3. Padrões para “O Informe de Pagamento”
Tópicos Avançados:
Gerenciando várias reservas.
Realizando reservas para convidados externos.
Tempo de leitura: 15 minutos

DMLC Convenção 2022: Reserva Online
Para começar, acesse o endereço:
https://dmlc.lionslc4.org.br

Siga as instruções iniciais do Sistema:
Etapa 1: Habilitar sua Conta:

Etapa 1

OBJETIVO: Confirmar matrícula e email e criar sua senha.

Caso esqueça sua senha, será possível redefini-lá
através do próprio sistema.
Etapa 2: Realizar sua Reserva utilizando o email e a
senha gerada na etapa anterior.

Etapa 2

Como Fazer?
Passo-a-passo na prática...

DMLC Convenção 2022: Reserva Online
Habilitando sua Conta...
Preencher as informações solicitadas:
O número de matrícula, o email cadastrado no Múltiplo, criar uma senha
(mínimo 6 caracteres), repetir a senha criada e clicar em Habilitar minha Conta.
Em caso de sucesso:
Será enviado um email com o link de acesso. (ver modelo do email na
próxima página)
Em caso de erro: (leia atentamente as mensagens do Sistema, muitas são autoexplicativas)
Erros mais comuns e possíveis soluções:
Msg: “Matrícula não encontrada ou e-mail não vinculado a nenhuma conta”
Solução: Confira os dados e tente novamente. Se este erro persistir,
solicite a atualização de seus dados no menu superior Contato ou a opção
Precisa de Ajuda? (no rodapé da página)
Msg: “Uma conta já foi habilitada com este email”.
Solução: Este email já foi habilitado. Vá para a Etapa 2 “Realizar Reserva”.
Caso não se lembre da senha, click no link “Perdi a minha senha“.

Convenção 2022: Confirmando seu Email
Modelo do e-mail enviado pelo Sistema:

e Após clicar no link do email (em azul), você
será redirecionado para a tela de confirmação:

Clique em “Eu Confirmo” e já é possível Realizar
a Sua Reserva (ver próxima página)

Obs:: Em geral o e-mail é entregue em sua Caixa de
Entrada em alguns minutos. A partir do nome do
remetente: “DMLC – Convencação” e assunto “Habilite sua
Conta”.

Atenção: Caso o e-mail leve muito tempo para ser
entregue, confira também a sua Caixa de Lixo Eletrônico
(Spam)

Convenção 2022: Etapa 2

Informe e-mail e senha para e
clique no botão azul entrar no
sistema...

Fazer a sua Reserva:

Etapa 2
Botão Verde→
Esqueceu a Senha???:
Clique no link em vermelho para criar uma nova!

Convenção 2022: Dentro do Sistema...
Menu Principal:
No seu primeiro acesso ao sistema, o “Menu Principal“ terá
uma única opção “Criar Nova Reserva”.

Após a confirmação de sua inscrição, os arquivos dos
“Comprovantes de Reserva” estão disponíveis para visualizar, baixar
e imprimir.
Nota: É possível um associado realizar diversas reservas tanto
para outros associados, como para convidados externos.

Importante: Reservas COM quarto de hotel SEM confirmação,
ou seja, sem “Comprovante de Reserva” emitido, serão canceladas
automaticamente após 48 horas pelo sistema.
Motivo: Evitar que reservas Em Aberto, “segurem” quartos sem
garantia de participação do associado.

Convenção 2022: Criando sua Reserva
1. Dados Cadastrais do Responsável:
Na primeira reserva que for realizar é necessário preencher os
dados cadastrais. Você será o Responsável pela Reserva.
Explicação: Toda reserva no sistema é vinculada a um responsável, não
significa responsável financeiro. É apenas o responsável pelo preenchimento dos
dados e confirmação da reserva. Inclusive o próprio responsável pode não
participar da lista de pessoas inscritas em uma determinada reserva.
Motivo: Possibilitar a inscrição de pessoas convidadas, sem acesso ao
sistema, bem como propiciar que grupos relacionados centralizem as reservas
em um associado que “tem mais facilidade, interesse, tempo, prática, etc..”
Obs: O preenchimento dos dados cadastrais é necessário apenas na
primeira reserva realizada.

2. Participantes Inscritos na Reserva:
Em seguida, devem ser inscritas as pessoas que farão parte da reserva.
Obs.: Por padrão o Responsável da Reserva é incluído. Caso não faça parte desta
reserva, clique no botão vermelho “Remover Pessoa”.

Para adicionar mais
pessoas a reserva, clique
em Inscrever Participante e
um formulário será exibido
para preenchimento dos
dados do Novo Participante.

Atenção as mesagens do sistema.
Alguns campos são obrigatório.

Obs.: Alguns campos do formulário
só se aplicam a associados do
Distrito Múltiplo LC. Ou seja,
eventuais associados de clubes de
fora, não devem preenchê-los.
Razão: A matrícula é conferida com
base de dados do sistema.

Convenção 2022: Os 2 Tipos de Reserva!
3. Escolha o Tipo da Reserva:
Existem 2 tipos de reserva:

Tipo 1 – Sem hotel:
Reserva com Taxa de Inscrição de R$ 120
e 3 opcionais, Boteco, Jantar e Baile que podem
ser adquiridos por pessoa.

Tipo 2 – Com Hotel:
Reserva com Taxa de Inscrição de R$ 120
e 3 opcionais,
Importante: Uma reserva só pode ter UM tipo. Caso tenha
necessidade de tipos diferentes, faça 2 reservas, uma de
cada tipo.

‘’

Obs.: As reservas com hotel devem ter exatamente UM
quarto. Neste tipo de reserva, é permitido um número de
hóspedes menor que a ocupação máxima do quarto, no
entanto, não é permitido participantes sem acomodação.
Obs. 2: Reservas sem hotel não tem limite para o
Disponibilidade:
O sistema
apenasreserva.
as opções
número de
inscritosapresenta
em uma mesma
de quartos disponíveis para reserva no ato da inscrição.

Restrição: As reservas com hotel devem ter exatamente
UM quarto. Neste tipo de reserva, é permitido um número de
hóspedes menor que a ocupação máxima do quarto, no
entanto, não é permitido participantes sem acomodação.

4. Etapa Final – Confirmando sua Reserva...
Antes de emitir seu Comprovante de Reserva:
Selecione a “Forma de Pagamento” e confira o “Resumo Financeiro”.
Exemplo 1:

✔
✔
✔

Reserva para 2 pessoas, sem hotel, com pagamento em 3 parcelas.
Total dos opcionais R$ 500 e Taxa de Inscrição 2 x R$ 120 = R$ 240.
Total Geral da Reserva R$ 740 e cada parcela R$ 246,67 iguais.

Caso tenha se enganado, Volte para Etapa Anterior (botão cinza) e faça as correções.

Exemplo 2:

✔
✔

Reserva de 3 pessoas, com hotel, 5 parcelas (transferência ban.)
Quarto Triplo R$ 4.500 em R$ 900 iguais.

5. Emitindo seu Comprovante de Reserva!
Exemplos de Comprovantes de Reserva:
De acordo com as opções pode haver o detalhamento por pessoa dos opcionais ou o tipo de quarto e seus hóspedes.
Sempre é apresentado o valor total e o valor da parcela.

6. Orientações Finais: Informe de Pagamento
Como informar um pagamento realizado?
Visando minimizar erros na conciliação financeira dos pagamentos e facilitar a comunicação para os associados e
aos membros da Comissão da Convenção, segue o “Padrão para Informe de Pagamento”.
1. Realizar Um Pagamento por Reserva, conforme valor e data de vencimento.
Caso a reserva seja paga por diversas pessoas, designar um responsável para receber os valores e realizar uma
transferência do valor apresentado no Comprovante de Reserva.
2. Tirar foto ou cópia, legível do recibo bancário ou comprovante de transferência contendo o nome do responsável
pelo depósito.
3. Comunicar por e-mail, conforme o padrão abaixo:
Assunto: DMLC Convenção – Pagamento
Conteúdo do Texto: Pagamento de R$ XXX,xx da parcela Y de Z referente a reserva de Beltrano Silva do Clube “Os Maiores Leões” do Distrito LXX.
Anexar a cópia do comprovante e enviar para:
vilmaraid.f@gmail.com e clebert.vieira@gmail.com

Com Nossos Agradecimentos!

Garanta já sua Reserva!

https://dmlc.lionslc4.org.br
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