
 

 

Приятели, 

 

Резервацията за Семинара на Фондация Ротари се извършва на дистриктния сайт. Препоръчително 

е регистрацията да е индивидуална. Ако желаете да регистрирате с повече от  1 ротарианец с една 

форма, то отбележете за кого става въпрос в долната част на формата и опишете добре своята 

заявка в Забележки. 

1. Включете се с електронна поща и парола през Вход за Ротарианци. 

2. В менюто, което се появява на мястото на формата изберете Резервации 

3. От списъка със събития изберете 

Дистриктен семинар за Фондация Ротари 

4. Във Формата задължително изберете като какъв участвате – от „падащото меню“ 

 
 

5. Оформете заявката за участие като посочвате какво да включва тя (едновременно с 

поставяне на отметка и посочване на броя куверти, или места за семинар, или брой 

нощувки).  

a. Ако се посочи една нощувка (за една вечер), ще се приеме, че е за 25 ноември – 

събота. Ако искате само за 24 ноември, моля посочете в Забележка 

b. Ако посочите 2 нощувки, ще се приеме, че са за 24 и 25 ноември. 

6. Натиснете РЕЗЕРВИРАЙ, за да се пресметне сумата. След това ПОТВЪРДИ РЕЗЕРВАЦИЯТА, за 

да финализирате. 

7. Ако се регистрира НОВ ротарианец, за когото желаете 

Вашият клуб да ползва 50 лв за нощувка от специален фонд, 

то е необходимо да се отметне в долната част „Нов 

Ротарианец“  

Автоматично ще се намали сумата за нощувки с 50 лв.  

 

Забележка 1: Всеки клуб има възможност да изпрати на семинара един нов член, постъпил между 

01.юли.2016 и 01.ноември.2017 г, който не е участвал по преференциална програма в друг семинар 

на дистрикта и има активен профил в rotary.org и в сайта на дистрикта. За тези 

ротарианци Дистриктът поема 50 лв от първата нощувка. 

Забележка 2: Цените са за стая на вечер и включват закуска на блок-маса, паркинг, фитнес, 

интернет достъп. 

Забележка 3: С потвърждаване на резервацията Вие се задължавате да платите сумата. 

след потвърждаване на резервация, Вие ще получите проформа-фактура, по която да платите на 

посочената в нея Банкова сметка 

Това е положението!  


