АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ДИСТРИКТ 130
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 130 BULGARIA

Уважаеми Лайънс приятели,
Кабинетът на Дистрикт Управителя съвместно с GLT координатора ПДУ Пламен Чингаров
организираме на 9-10 октомври 2020 г. в Хотел МАК, Габрово Регионален Лайънс Лидерски

Институт /РЛЛИ/ за подготовка на Lions членове за лидерски позиции в организацията.
Предварителна ПРОГРАМА
9 октомври 2020, петък
Обяд:
13.00 до 14.00 ч.
Настаняване:
след 14.00 ч. /по-ранно настаняване при възможност/
Регистрация за Института: 14.00 до 14.45 ч.
Обучителен модул 1:
15.00 до 17.00 ч.
Вечеря:
19.00 ч
10 октомври 2020, събота
Закуска
Обучителен модул 2:
09.00 до 10.30 ч.
Кафе пауза: 10.30 до 10.45 ч.
Обучителен модул 3:
10.45 до 12.15 ч.
Обяд:
12.30 до 13.30 ч.
Обучителен модул 4:
14.00 до 16.00 ч.
Тържествена вечеря:
19:00 ч.
Програмата с темите по модули за РЛЛИ е тук.
Условия
Всеки Лайънс клуб от АЛК Д130 да определи за участие в обучението по 1 свой представител, който
заема или се подготвя за лидерска позиция и досега не е участвал в предходен РЛЛИ, организиран от
АЛК Д130 България. Нощувките, храната и разходите по обучението са за сметка на АЛК Д130 и
присъствието на участниците на всички модули и хранения е строго препоръчително. (РЛЛИ се
финансира с грант 1800 $ от LCI, около 2200 лв от бюджета на АЛК Д130 и с такса от
участниците в размер на 40 лв.)
В срок до 21.09.2020 участниците или клубовете им да заявят участие на Секретаря на КДУ Неделина
Младенова nedelina66@abv.bg, тел. 0888 709606 и да заплатят 40 лв такса РЛЛИ по сметка в полза на
Асоциация на ЛК Дистрикт 130-България:
IBAN: BG55UNCR96601056610117, BIC: UNCRBGSF в Уникредит Булбанк
Или
IBAN: BG05BGUS91601002703000, BIC: BGUSBGSF в Българо-американска кредитна банка /БАКБ/
Основанието за плащане: РЛЛИ /„Регионален Лайънс лидерски институт“ /
В платежното да се запишат име и фамилия на участника и името на Лайънс клуба, който го изпраща.
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АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ДИСТРИКТ 130
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 130 BULGARIA
Придружители на участниците и други Lions заплащат допълнително нощувки и храна по
преференциалнитe условия на Хотел МАК по-долу, след заявка до Секретаря, уточняване на точната
дължима сума и банков превод в полза на АЛК Дистрикт 130-България в срок до 21.09.2020 с
основание „РЛЛИ“.
Вид на настаняване
На човек
Единична стая BB

1 нощувка

/с включена закуска/

45 лева

Двойна стая ВВ
/с включена закуска/ с възможност за
допълнително легло

30 лева

Апартамент ВВ за трима с възможност за 4
/с включена закуска/

30 лева
Цената включва – паркинг, застраховка, безплатен интернет и всички такси и ДДС.
Цени за обяд на блок маса на 9 и 10 октомври – по 8 лв; вечеря на блок маса на 9 октомври – 20 лв,
тържествена вечеря на 10 октомври – 45 лв (в цените за обяд и първата вечеря не са включени
алкохолни напитки, консумацията се заплаща индивидуално на място) – необходима е
предварителна заявка!
На 11 октомври, неделя ще се проведе Общо Събрание на АЛК Дистрикт 130 България с начало 9:30
часа в Хотел МАК, Габрово. Поканата и дневният ред за събранието ще бъдат оповестени на сайта
допълнително и изпратени на клубните ръководства.
Всички прояви ще се провеждат при спазване на препоръчителните мерки за физическа дистанция.
При възникнали въпроси, отправяйте ги към мен на тел. 0888 303205, akaneva@opticom-bg.com или
към Неделина Младенова, секретар КДУ, nedelina66@abv.bg, тел. 0888 709606.

КДУ на АЛК Дистрикт 130 България
Анелия Кънева
Дистрикт Управител 2020-21 г.
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