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Дорогі друзі!
Сердечно запрошуємо Вас до старовинного Львова на першу Конференцію нашого нового Дистрикту 2232
(Білорусь-Україна)!
Ця Конференція підбиватиме підсумки першого року діяльності Дистрикту. В її програмі ми побачимо і
почуємо про все найкраще, що було зроблено протягом цього Ротарійського року.
В програмі Конференції, крім виступів Ротарійців Дистрикту, Ви почуєте виступи Спеціального
Представника Президента РІ ПДГ Овідіу Коша, виступ запрошеного спікера Френка Пюселіка (США), який
розповість про способи подолання посттравматичних стресових розладів в колишніх учасників бойових дій,
Ротарійця з Бразилії Сауло Борхеса, який представить підсумки проекту «Усмішка України» тощо, а також
художній виступ заслуженого дитячо-юнацького хору «Радуниця», який вже багато років підтримують львівські
Ротарі Клуби. А ще на Конференції будуть відзначені досягнення окремих Ротарійців та Клубів.
Для учасників передбачені цікаві супутні заходи. Так, увечері в п’ятницю напередодні Конференції,
поціновувачі музики матимуть змогу відвідати концерт легенди української рок-музики – групи «Брати Гадюкіни».
Цей концерт відбуватиметься в нічному клубі «Пікасо» (www.picasso.lviv.ua), а отже крім концерту Ви матимете
змогу скористатися з можливостей відпочинку, які надає клуб. Є ще одна «клубна» пропозиція – о 19.00 в
оновленому нічному клубі «Малевич» відбудеться імпровізаційне шоу театру «Чорний квадрат» під назвою
«SEXуальне чтиво» (https://gastroli.ua/en/events/sexualne-chtivo). Зацікавлені можуть самостійно придбати квитки
на цей спектакль, післ якого можна також залишитися в клубі.
Ті ж, хто не піде на концерт або спектакль, зможуть провести вечір в одній з найвідоміших у Львові пивній
ресторації «Кумпель» (http://kumpelgroup.com/restaurants/new-kumpel/) або ж, за бажанням, в іншому з численних
ресторанів та барів міста (інформацію можна знайти на (http://lviv.travel/ua/index/wheretoeat). Тут зауважимо, що
ресторація «Кумпель» та клуб «Малевич» знаходяться практично навпроти готелю «Львів».
Нагадуємо, що на Конференції ви побачите виставку кращих обкладинок журналу «Ротарієць», за які вже
зараз можна проголосувати в альбомі на сторінці «Ротарі в Україні» у Facebook:
https://www.facebook.com/pg/RotaryInUkraine/photos/?tab=album&album_id=10154543270745886
Для супроводжуючих осіб буде проведена екскурсія Львовом в суботу, а для учасників Конференції, які теж
хотіли би детальніше познайомитись з містом Лева, додатково може бути організована екскурсія в неділю вранці.
В неділю ті, хто від’їжджатиме пізніше, матимуть змогу зустрітися на бранчі, який відбудеться також у
«Кумпелі», який приваблює авторським пивом, фірмовими наливками та оригінальною кухнею.
Сподіваємось, перебування у Львові Вам сподобається! Але, разом з тим, хочемо попередити – Львів місто дуже популярне у туристів, а тому не зволікайте з надсиланням заявок на участь та бронюванням номерів
в готелях. Так, потрапити на концерт «Гадюкіних» зможуть лише ті, хто зареєструється і оплатить квитки до
10 травня (кількість місць обмежена, тому перші матимуть перевагу і кращі столики!). Також наш базовий готель
«Львів» гарантує поселення зі знижками лише тим, хто забронює номер до 05 травня. То ж заповнюйте заявку вже
зараз!
З нетерпінням чекаємо Вас у Львові!
Оргкомітет Конференції

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
26 травня, п’ятниця
14.00-20.00 – Реєстрація учасників та гостей Конференції (хол готелю «Львів»)
15.00-16.30 – Засідання Дорадчого Комітету Губернатора
17.00- 18.30 – Загальні збори ГС «Об’єднання Ротарі Клубів України»
19.00-24.00(?) - Концерт групи «Брати Гадюкіни» (далі, за бажанням, забава у клубі «Пікасо»)
19.00-24.00(?)- Спектакль «SEXуальне чтиво» (далі, за бажанням, забава у клубі «Малевич»)
20.00-24.00 – Дружня зустріч в ресторані «Кумпель»
27 травня, субота
8.00-9.00 - Реєстрація учасників та гостей Конференції (хол готелю «Львів»)
9.00-13.00 – Конференція Дистрикту (перша та друга сесії)
13.00-14.00 – Обід
14.00-17.00 – Продовження Конференції (виступ хору «Радуниця», третя сесія)
19.00-23.00 – Банкет
Протягом дня працюватиме виставка "Кращі обкладинки журналу «РОТАРІЄЦЬ»
Для супроводжуючих осіб
10.00-12.30 – Екскурсія містом
(Детальна програма Конференції буде повідомлена 14 травня)
28 травня, неділя
9.30 – 12.00 – Екскурсія містом
11.00-14.00 – Бранч в ресторані «Кумпель»

