
 

                                   
 

  

Скъпи приятели, 

Конвенцията на Ротари Интернешънъл е най-значителното годишно 
събитие, което периодично събира представители на пъстрото семейство на 
Ротари от цял свят – ротарианци, ротарактори, интерактори, възпитаници 
(алумни), участници в международния младежки обмен ... Това е мястото на 
което най-пълно се разкрива големият потенциал и необятните възможности 
на глобалната ни организация. Това е идеалното място за начало и 
затвърждаване на големи ротариански приятелства. Тази година, това е и 
уникално място със завладяваща традиционна култура, която си заслужава да 
бъде усетена. Не пропускайте шанса да се докоснете до тази 
жизнеобогатяваща възможност. Бъдете разумно целеустремени по пътя на 
нашия завладяващ, идентифициращ ни с най-доброто от днешната 
цивилизация, международен ротариански живот ! 

Важно относно Ковид-19 : организаторите са ангажирани с безопасното провеждане на 
Конвенцията и наблюдават развитието на пандемията. Окончателното решение, дали 
Конвенцията ще бъде проведена на живо, ще бъде взето в началото на 2021 г. (по израза на 
организаторите).  
За сега, отстъпката за ранна регистрация е удължена до 15.02.2021. 
 

Регистрацията за участие в Конвенцията на РИ в Тайпе/Тайван, както и заплащането на таксите, 
са отворени за Ротарианци, Ротарактори, Интерактори, Алумни, Студенти по младежки обмен и 
Партньори и могат да бъдат извършени онлайн на (това е път в сайта на РИ, не е линк за кликване) : 

www.rotary.org/My Rotary/ Member Center/ International Convention/ Register/ 

 



 
 
 
 
 

ОСНОВНА ПРОГРАМА НА КОНВЕНЦИЯТА 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ 

Петък, 11 юни 
 Ротаракт ПреКонвенция.  

(допълнителна такса  
125 USD за двата дни) 

 Офицери Младежки обмен 
ПреКонвенция. 

(допълнителна такса  
125 USD за двата дни) 

 Междудържавни комитети (ICC) : 
отваряне на възможности за мир 

 (допълнителна такса 90 USD) 

Петък, 11 юни 
 БАНКЕТ Офицери Младежки обмен  

   (допълнителна такса 125 USD) 
 

 ФОРМОЗА НАСЛАДА - FORMOSA 
DELIGHT. Тайванско парти с местни 
деликатеси. 

(цена на билета ок. 30 USD)  

Събота, 12 юни 
 Къща на приятелството : откриване 
 Къща на приятелството 
 Ротаракт ПреКонвенция 
 Офицери Младежки обмен 

ПреКонвенция 

 

Неделя, 13 юни 
 Къща на приятелството 
 Церемония по откриването  
 Обща сесия 1 

Неделя, 13 юни 
 ТАЙВАНСКА ОПЕРА. Уникално изпълни-  

телско изкуство на традиционната 
тайванската култура, обхващащо пеене, 
бойни изкуства, костюми.  

(цена на билетите ок. 50-70-90 USD) 
Понеделник, 14 юни 

 Къща на приятелството 
 Обща сесия 2 
 „Избликваща“ Сесия 

Понеделник, 14 юни 
 ПРЕЗИДЕНТСКИ ОБЯД с РИП Холгер 

Кнаак.      (допълнителна такса 65 USD) 
 

 НОЩ НА ГОСТОПРИЕМСТВОТО.  
Домакин : Taiwan and Denwell Group – 
екип на кулинарни експерти и ... 
изненади.    (цена на билета ок. 30 USD) 

Вторник, 15 юни 
 Къща на приятелството 
 Обща сесия 3 
 „Избликваща“ Сесия 

Вторник, 15 юни 
 ПРЕЗИДЕНТСКИ ОБЯД с РИПЕ Шектар 

Мехта       (допълнителна такса 65 USD) 
 

 ГАЛА КОНЦЕРТ НА ТАЙВАНСКАТА 
ФИЛХАРМОНИЯ. Най известният местен 
симфоничен оркестър ще изнесе 
концерт в Националната концертна зала 
– една от забележителностите на Тайпе.  
      (цена на билетите ок. 40-60-80 USD) 

Сряда, 16 юни 
 Къща на приятелството 
 Обща сесия 4 
 „Избликваща“ Сесия 
 Церемония по закриването 

Сряда, 16 юни 
 ТЪРЖЕСТВЕН ОБЯД с Председателя на 

Попечителите на Фондация Ротари 
                  (допълнителна такса 65 USD) 

 
(допълнителните такси и билети включват и ДДС) 

 



Регистрационните такси (в USD с ДДС), включващи присъствие на церемония по откриване 
(13.06.2021), церемония по закриване (16.06.2021), четирите общи сесии (13-16.06.2021.), както и 
транспорт до хотела (само, ако резервацията за хотела е направена чрез официалния партньор на Ротари за организиране 

на Конвенцията), са следните : 

 

регистриран участник до 15.02.2021. до 31.03.2021. до 16 .06.2021. 

Членове и гости на 31 години и по-върастнни 365 USD 440 USD 515 USD 
Членове и гости на 30 години и по-млади 120 USD 170 USD  220 USD 
Гости на 5-18 години  10 USD  20 USD  40 USD 
 

Важни забележки :  

1. Таксите не включват участие в предварителните събития и съпътстващите събития 
(последните са допълнително посочени в Програмата) и не включват транспорт от и до летището. 

2. При писмен отказ на регистриания до 16.06.2021. на основание „неполучаване на виза“ - 
заплатената такса се връща изцяло.  

3. В случай на отмяна на Конвенцията от страна на организаторите – заплатената такса се 
връща изцяло.  

4. При писмен отказ на регистрания до 30.04.2021. на всяко друго основание - таксите се 
връщат с 50 USD удръжка.  

 

Скъпи приятели, 

В Д-2482-България създаваме организация за подпомагане на всички 
желаещи да участват в Конвенцията на Ротари `Тайпе 2021 : за получаване на 
визи, за транспорт, за хотелско настаняване и за реализиране на 
допълнителна туристическа програма. 

Моля, всички желаещи да регистрират в периода 15.01.2021 - 15.02.2021 
интереса си за участие в сайта на дистрикта, където чрез подходяща анкета 
ще бъдат предложени варианти за различни туристически възможности. Това 
ще помогне за оптимизиране на организацията на пътуването на желаещите. 
(тази регистрация е пожелателна и информативна и не заменя 
рагистрацията чрез сайта на Ротари Интернешънъл, отнасяща се до 
посещението на събитията на Конвенцията). 

Разбира се, предвид пандемията Ковид-19, очакваното и от нас окончателно 
решение на организаторите, дали Конвенцията ще бъде проведена на живо, 
е решаващо. 

С пожелание за зареждащи ротариански емоции, 

Илиян Николов, дистрикт гуверньор 

 


