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

Скъпи приятели,
Обръщам се към Вас от името на КДУ и Хост комитета по провеждане на ЕФ София 2016. Искам да Ви
уверя, че всички дейности по организация на форума вървят интензивно и по график.
Към момента са се регистрирали и платили своите регистрации над 550 души от цяла Европа, Израел,
Ливан, Япония, САЩ, Бразилия, Индия и т.н. Очакваме в оставащите два месеца още по-голяма активност в
регистрациите и безпроблемно да достигнем минималната заложена бройка от 800 гости. В това число
регистрация е направил и потвърдил IP Bob Corlew от USA, PIP Jitsuhiro Yamada от Япония и още редица
европейски и световни лидери на лайънс движението.
Паралелно с регистрациите за форума, върви и продажбата на тикети за организираната на 29.10 гала
вечеря в НДК, като заявените и платените билети до момента са над 400.
Разказвайки Ви всичко това, искам да Ви призова да изпълним своя ангажимент към организацията и
финансирането на това наистина грандиозно за България Лайънс събитие. Личният финансов принос от 100 лв.
на всеки от нас е необходим за да представим страната и Дистрикта си подобаващо.
Тези от Вас, които могат и искат да се включат непосредствено в организацията и провеждане на
форума, могат да го сторят, като се запишат като доброволци, за някоя от позициите за която имат компетенции.
http://bg.europaforum2016.bg/?&i=1674
От 15.09.2016 г. на сайта на АЛК Д130 - http://www.lions.bg , ще бъде достъпна форма за регистрации за
Европа Форум 2016 за българските Лайънс членове. Регистрацията за форума, за всички нас - членове на
финансово изрядни клубове, ще е напълно безплатна , а тикетите за гала вечерята на 29.10 ще са на 50 % от
цената, която заплащат гостите на форума от цял свят.
Моля за Вашата отговорност и ангажираност и очаквам всички Ви на Европа Форум 2016 в София!

ПДУ Захар Марогло
Член на Хост комитета на Европа Форум София 2016
Отговорен секретар на КДУ 2016/2017 г.
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