
РОТАРИ КЛУБ  „РУСЕ-ДУНАВ” 

 
П О К А Н А 

 
Скъпи приятели, 
 
На 21 Септември 2019 г. нашия клуб организира традиционното „ЕСЕННО БАРБЕКЮ”. Онези от 
Вас, които бяха с нас през изминалите години си спомнят за чудесните празници, както и за това, 
че събрахме достатъчно средства за да станат възможни множество проекти, насочени към  
нашите деца. 
Със средствата, които отново ще съберем заедно, ние ще продължим нашия проект от миналата 
година - „ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ” -  Проект за подобряване на здравето на 
децата, посещаващи Детски ясли в гр. Русе, чрез подобряване на условията в тях и повишаване 
информираноста на родителите.  
Вашата подкрепа е нашата увереност, че сме избрали правилната посока!   
 
МЯСТОТО: 
Събитието ще се проведе от 11 часа на 21 Септември. На брега на величествения Дунав в 
комплекс „Люляка”, върху панорамно разположена тераса, всички ние – организатори и гости – 
ще премерим сили в приготвянето на скара и други вкусотии на открито. Можем да дегустираме 
барбекю-специалитети, с чаша вино в ръка и под звуците на подходяща музика. 
 
РЕГЛАМЕНТ: 
Участието в „ЕСЕННО БАРБЕКЮ” може да стане по 2 начина: 
Като отбор 

1. Всеки отбор се състои от двама или трима участника. 

2. Отборът осигурява минимум 10 кг. хранителни продукти /месо, риба, зеленчуци и др. по 

преценка на отбора/ и напитки /вино, бира, безалкохолни/ по желание. 

3. Барбекюто се предоставя от домакините. 

4. Начало – 11:00ч. 
5. Показатели, по които ще се оценяват отборите от компетентно жури: 

 Количество и качество на приготвената скара; 

 Оборудване на отборите – приборите за приготвяне и сервиране за гостите на 

„Дунавско Барбекю; 

 Външен вид на участниците; 

 Отборите предоставят на журито подходящо аранжирано плато от приготвената 

скара; 

6. Такса участие в размер на 20 лв. за отбор. 

Като участник-дегустатор – извън отборите – таксата за участие е 50 лв.. Всеки гост ще може да 
дегустира приготвените специалитети. 

 
ГОСТИТЕ: 
Каним за участие гости, както от побратимените ни Ротари клубове – в Гюргево и Нови Сад, така 
и от всички РОТАРИ КЛУБОВЕ от Дистрикт 2482. Всеки ротарианец може да доведе семейството 
си, скъпи свои приятели, колеги, контрагенти. Нека не забравяме – целта е да наберем средства 
за „ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ” 
 
КОНТАКТИ: 
Президент– Тошко Каролев – +359887465445 


