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Регламент 

участі Ротарі Клубів Дистрикту 2232 

в обов’язкових навчальних семінарах 

 
1) До обов’язкових для відвідання представниками Клубів семінарів в Дистрикті 

2232 відносяться: семінар обраних Президентів Клубів (ПЕТС), Семінар з питань членства, 

електронної комунікації та зв’язків з громадськістю,  Семінар з питань грантів та програм 

Фундації Ротарі та Семінар з міжнародного служіння та Міждержавних Комітеті.  

2) Обов’язковість участі представників усіх Клубів в цих семінарах визначається 

вимогами Стандартної Конституції Ротарі Клубу та Планом Керівництва Дистрикту 2232. 

3) В семінарі ПЕТС обов’язково має прийняти участь  Обраний Президент Клубу, 

а також є бажаною участь наступного Секретаря Клубу.  Для участі в інших семінарах слід 

направляти, насамперед, Голів відповідних Клубних комісій. Допускається і вітається участь в 

семінарах інших Ротарійців - членів зареєстрованих Клубів та ініціативних груп. 

4) Для організації проведення семінару призначається відповідальний Ротарі Клуб 

(Клуб-організатор), який розробляє загальну програму проведення семінару та інших заходів. 

Методична програма семінару розроблюється під керівництвом Тренера Дистрикту. 

5) Для організації роботи семінару (оренда приміщення, оснащення апаратурою, 

виготовлення роздаткових матеріалів, кава-брейк тощо) Клуб-організатор за узгодженням з 

Губернатором Дистрикту визначає величину організаційного внеску.  

6) За кожного з учасників Семінару сплачується організаційний внесок. При цьому 

один організаційний внесок обов’язково сплачується кожним Клубом та ініціативною групою 

незалежно від кількості членів Клубу, які фактично взяли участь в роботі семінару.  

7) Організаційний внесок після оголошення Клубом-організатором розміру цього 

внеску сплачується Клубом одним з двох наступних способів: переказом відповідної суми на 

рахунок Клубу-організатора, або на банківську картку Скарбника чи іншої уповноваженої 

Клубом-організатором особи до початку семінару або ж безпосередньою оплатою учасником 

Клубу-Організатору на місці проведення семінару. Якщо представник(и) Клубу беруть участь 

в семінарі, організаційний внесок обов’язково повинен бути оплачений до початку роботи 

семінару. 

8) У випадку, якщо Клуб (його представники) не взяв участь в семінарі і не 

сплатив організаційного внеску, Скарбник Дистрикту в Україні компенсує Клубу-

організатору цю несплату (в розмірі одного обов’язкового організаційного внеску) за рахунок 

раніше сплачених Клубом Дистриктних внесків. При цьому відповідна сума вважається 

заборгованістю Клубу і має  бути сплачена Клубом найпізніше при оплаті Дистриктних 

внесків за наступне півріччя. 

9) Витрати за проживання, харчування і участь в супутніх заходах учасники та 

супроводжуючі їх особи здійснюють персонально Клубу-організатору або вказаним ним 

відповідним закладам.  

10) Ротарі Клуби повинні передбачити в своїх річних бюджетах оплату 

організаційних внесків на проведення обов’язкових семінарів. Також рекомендується 

передбачити в бюджетах Клубів повну або часткову компенсацію витрат Обраного 

Президента та Голів клубних комісій у відповідних семінарах (проїзд, проживання). 

 
Складено на підставі регламенту,  

прийнятому на Асамблеї української частини Дистрикту 2230  

в м. Черкасах 06 квітня 2013 р. 

 


