
 

 

 

Уважаеми приятели, 

 

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

членството.  

Кога: 27 и 28 април 

Къде: Комплекс Атлантис, Сарафово  - www.atlantisresort-bg.com  

Какво ще се случи: 

На 27 април: Ще споделим вечер с барбекю на морския бряг  

На 28 април 

✓ Ще участваме в сесия, посветена на развитието ни като личности и лидери, водена от 

Павлина Йорданова – ротарианка, основател и управляващ партньор на UniverseFlow  

✓ Ще преминем заедно през един „Профилактичен преглед на клуба“ за да си отговорим 

колко сме удовлетворени и какво още можем да направим за: 

- Нашия клубен живот 

- Службата ни в полза на общността, приятелството и забавленията  

- Членството 

- Нашия публичен имидж в общността 

- Доброто бъдеще на нашия клуб – планиране и управление 

 

✓ За финал ще се включим в празника на приятелите ни от РК Бургас Пиргос и ще отбележим 

с тях петнадесетия рожден ден на клуба. 

Със средства от бюджета на дистрикта в размер на 75 лева на човек ще се финансира 

участието на млади ротарианци – приятели с опит в Ротари до две години. Тази сума покрива 

вечеря на 27 април, нощувка в двойна стая и обяд на 28 април. 

За всички приятели от клубовете са валидни пакетни цени както следва: 

- Вечеря на 27 април, нощувка в двойна стая и обяд на 28 април -  75 лева 

- Вечеря на 27 април, нощувка в единична стая и обяд на 28 април -  100 лева 

- Вечеря на 27 април, две нощувки в двойна стая и обяд на 28 април – 120  лева 

- Вечеря на 27 април, две нощувки в единична стая и обяд на 28 април -  160 Лева 

- Обяд на 28 април и нощувка на 28 април  в двойна стая  -  55 лева 



 

- Обяд на 28 април и нощувка на 28 април  в единична стая  -  80 лева 

- Обяд на 28 април – 12 лева 

- Регистрация без храна и нощувка – 0 лева. 

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

финансово задължение на ротарианеца/клуба. Плащането е към хотелския комплекс или директно 

на място. Настаняването в единични стаи е според възможностите на комплекса и до 

изчерпването им. 

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

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

 

Ваш в Ротари 

Веселин Димитров,  

ДГЕ на Д2482 България 

Ротари клуб Бургас-Приморие 

 


