
 

П О К А Н А 
 

ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ПРЕДАВАНЕ НА ОГЪРЛИЦАТА 
 

Здравейте приятели Президенти и Елект Президенти на РК от Зона 13 на Дистрикт 2482 към РИ, 
Имам удоволствието да поканя всички Вас на приемо-предаването на Ротарианските огърлици, на 

клубовете от Зона 13, което ще се състои в гр. Тутракан на 12 юли 2019 г. от 19 ч. в ресторант „Хан Дълбока”.  
Моля, от мое име да поканите всички приятели от Вашите клубове, заедно с техните половинки, да 

присъстват на събитието. 
Считам, че е редно на събитието да присъстват, колкото се може повече приятели. По този начин, ние 

ще Вдъхновим приятелите от останалите зони и ще Свържем още по здраво ротарианците от нашата зона 
13. 

 
За да премине тържеството в духа на ротарианските традиции, моля всеки клуб да подготви: 

1.Ротарианското знаме на клуба си; 
2.Президентската огърлица с гравираното име на Елект Президента за 2019-2020 г.; 
3.Елект Президентите да подсигурят плакет* за Президентите, които ще станат Паст Президенти; 
4.Президентите и Секретарите да подготвят значки* за Елект Президенти и Елект Секретари; 
*Плакетите и значките можете да закупите от приятеля Наско Начев от Пловдив 
5.Всеки Президент да се подготви с кратка информация за клуба си в рамките на 2 минути, за свършеното 
през изминалата ротарианска година, която да изнесе по време на събитието. 
6.Тържествената ротация е подходящ повод за връчване на отличия на Пол Харис и за връчване на значки 
на нови ротарианци. 
 
Забележка: 
Знамето на Република България, Камбана, Химни и Молитва са ангажимент на клуба домакин РК Тутракан. 
 
По Ваша преценка, клубовете, които са спонсори на Ротаракт и Интеракт клубове, могат да поканят техните 
Президенти и Елект Президенти, да се включат в ротацията, заедно с нас.  
 
Цената на куверта ще бъде 50 лв. 
 
За Вашето добро настроение са се погрижили приятелите от клуба домакин.  
 
Дрескод: официално облекло с ротариански атрибути 
 
Приятели, моля да ми изпратите обратна информация за броя на приятелите, техните половинки и гости, от 
Вашите клубове, които ще се включат в събитието, най-късно до 3 юли 2019 г.  
 
С приятелски поздрав: Николай Костов 
АДГ Зона 13 


