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Скъпи ротариански приятели! 

 

Само след седмица, на 06.07.2013 година, ще можем заедно да споделим радостта от 

настъпването на Новата ротарианска година и извършим ритуала по тържественото предаване 

на огърлицата на ДГ и на всички встъпващи в длъжност президенти на Ротари клубове. От 

множеството нефорални разговори с част от вас, разбрах, че се интересувате от конкретната 

програма за провеждане на това събитие. Искам да ви уверя, че в преобладаващата си част, то ще 

мине под знака на радостта и споделяне на приятелството. Ще има и приятни(надявам се!) 

изненади и все пак най-общо програмата е следната: 

1. Влизане в Регионален исторически музей – Стара Загора – 18 часа (подробна карта къде 

се намира и какъв е маршрута от хотелите до там е качена на сайта на дистрикта. За 

сведение – пътя пеша от хотелите до музея е 3-10 минути). За тези, които няма да нощуват 

– паркирането(макар и в синя зона) в този час и ден е безплатно! 

2. Официална част – Слово на ДГ 2012/13 Атанас Атанасов, слово на Кмета на града г-н Живко 

Тодоров, слово на ДГ 2013/14 Валентин Стоянов, връчване на огърлизата на ДГ, връчване 

на огърлиците на Ротари клубовете по зони – 18,30-19,10 часа. 

3. Приятелски разговори, музика, чаша(и) студено питие, споделяне на ротариански (и не 

само) успехи и още ..... 19,10 – 21,30. 

Облекло (съобразено със сезона) – делово (официалното не е задължително, но който се яви 

така, няма да бъде върнат) 

 

Приятели, 

Още веднъж ви приканват да ме информирате своевременно за вашето присъствие на добре 

известният ви адрес на електронната ми поща. 

 

Ваш в службата в Ротари, 

Валентин Стоянов, 

ДГ 2013/14 

Д-2482, България 

 


