
 

 

 

Уважаеми приятели, 

 

Очакваме да се видим и работим заедно с представители на вашия клуб по време на семинара по 

членството.  

Кога: 19 и 20 април, 2019 г. 

Къде: Хотел „Спорт Палас“, Сливен  - www.hotelsportpalace.eu 

Какво ще се случи: 

На 19 април:  

  Вечеря с дегустация на вина на винарска изба „Афузов“ в Ресторант „Монти 2“ , зала  „Зара“, бул. 

„Цар Освободител“ Начало 19:00 часа 

На 20 април: семинар и празник на РК Сливен   

 Какво е Ротари – за нас и за нашата общност: С усмивка за сериозните неща. 

 Нашият клуб – по-атрактивен и жизнен. Как да го постигнем? 

- Нашият клубен живот 

- Членството – как привличаме и как ангажираме приятелите си? 

- Службата ни в полза на общността, приятелството и забавленията  

- Нашият публичен имидж в общността 

 Доброто бъдеще на нашия клуб – планиране и управление. Как да бъдем по-добри лидери и 

по-успешни екипни играчи? 

 Гъвкавост и иновативност в променящия се свят – как и доколко?  

 

 За финал ще се включим в празника по случай 20 годишнината на приятелите ни от РК Сливен в 

Драматичения театър на гр. Сливен, Начало 19:00 часа 

Със средства от бюджета на дистрикта в размер на 60 лева на човек ще се финансира участието на млади 

ротарианци – приятели с опит в Ротари до две години.  

За всички приятели от клубовете са валидни  цени както следва: 

- Настаняване в единична стая цена 64,00 лв. 

- Настаняване в двойна стая цена 80,00 лв. 

- Настаняване в тройна стая с три отделни легла цена 96 лв. 

- Настаняване в спалня цена 88/92,00 лв. 

- Настаняване в студио цена 104,00 лв. 

- Настаняване в студио де лукс цена 120,00 лв. 

- Дегустация на вина на винарска изба „Афузов“ цена 30,00 лв. 

- Обяд на 20.04 в ресторанта на хотел „Спорт Палас“ цена 15,00 лв. 

- Празнична вечеря на 20.04 - 20 години РК Сливен цена 65 лв. 

- Регистрация без храна и нощувка – 0 лв. 

http://www.hotelsportpalace.eu/


 

Регистрацията както винаги, ще е само през дистриктния сайт. Направената регистрация поражда финансово 

задължение на ротарианеца/клуба. Плащането е към хотелския комплекс директно на място. Настаняването в 

различните варианти е според възможностите на комплекса и до изчерпването им. 

След тези детайли по организацията и финансите завършваме с уверение, че ни очаква едно интересно 

събитие, време в което да научим нови неща и да се радваме на приятелството си. 

 

С приятелски поздрави, 

Веселин Димитров 

Дистрикт Гуверньор 2018/19 

Митко Минев 

Дистрикт Гуверньор 2019/20 

Д 2482 - България 

 

 


