POZVÁNKA
NA PETS A DISTRIKTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Olomouc 16. – 18. 3. 2018
Vážené dámy a pánové,
budoucí prezidentky a prezidenti našich Rotary klubů pro rok 2018/2019,
srdečně Vás všechny zdravím a blahopřeji Vám ke zvolení do této prestižní funkce!
V našem společném rotariánském roce nás bude čekat spousta práce, ale i radosti ze služby.
Budeme v něm totiž oslavovat 20. výročí činnosti našeho samostatného Distriktu 2240 pro Českou
a Slovenskou republiku.
Osobně se na spolupráci s Vámi velmi těším. Věřím, že společně posuneme náš distrikt zase o kousek
dopředu. Že budeme inspirací pro naše rotariánské kolegy i naše následovníky.
Abychom vše dobře zvládli, je třeba k tomu mít správné znalosti, dovednosti i postoje.
Proto jsme pro Vás, s celým distriktním týmem, připravili letošní

PETS – Prezident Elect Training Seminar,
v rámci kterého bychom Vám chtěli předat to nejlepší, čemu jsme se za dobu svého působení
v Rotary naučili. Chceme Vám co nejvíce pomoci zvládnout nástup do funkce a usnadnit Váš
prezidentský rok.
Náš PETS bude již tradičně spojen s Distriktním shromážděním a bude se konat

16. - 18. 3. 2018 v hotelu Flora v Olomouci (Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc).

Na obě tyto akce Vás srdečně zvu a budu rád, když na nich v souladu s programem dopracujeme
strategii našeho distriktu do roku 2021, projednáme rozpočet, seznámíme se s nominací na
distriktního guvernéra pro rotariánský rok 2020/21 a hlavně se dohodneme na konkrétních akcích,
které pro rozvoj našeho distriktu společně vykonáme.
V souladu s legislativou Rotary International si Vám dovoluji připomenut, že pro výkon prezidentské
funkce je Vaše účast na PETS povinná. Bez ní nemůžete do funkce nastoupit.
Nezbytné je rovněž absolvování celé akce. Prosím proto o včasný příjezd a vytrvání až do konce!
Pokud byste se ze závažných důvodů museli omluvit, prosím o informování předem, ať může
dohodnout náhradní proškolení v jiném distriktu. V každém takovém případě očekáváme vyslání
náhradníka, který Vám veškeré informace předá.
Návazně na PETS proběhne i školení Vašich klubových sekretářů. Termíny Vám včas oznámíme.

Vzhledem k tomu, že máme zájem o investice zejména do mladé generace, zveme na PETS i
prezidenty Rotaract a Interact klubů z našeho distriktu.

Program PETS
Pátek 16. 3. 2018

12:00 – 14:45 Prezence účastníků
15:00 – 19:00 Program PETS
Sobota 17. 3. 2018
08:30 – 18:15 Program PETS a DS
Neděle 18. 3. 2018
09:00 – 12:00 Leadership Institut - přednášky
Podrobný program je v příloze č. 1 této pozvánky.
Přihlašování na PETS bude i letos prostřednictvím formuláře na našem webu www.rotary2240.org.
Ubytování si zabezpečuje i hradí každý účastník samostatně. Viz další informace v příloze č. 2.
Účastnický poplatek uhradí vysílající klub do 28.2.2018 a to jak za prezidenta Rotary klubu (včetně
Rotary klubu v zakládání, nebo i satelitního Rotary klubu), tak i za prezidenta Rotaract či Interact
klubu. Výška účastnického poplatku je 1800 Kč / 70 € za osobu. Při platbě uveďte:
●
VS: RI číslo klubu
●
Správa pro příjemce: RC (název) PETS 2018, resp. RAC, příp. IRAC (název) PETS 2018
Účty pro úhradu poplatku (jsou uvedené i na str. XIV

Úhrada v EUR:
Úhrada v Kč:
Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě
854/14, CZ-115 20 Praha1-Nové Město
Číslo účtu: 185773148/0300
IBAN: CZ96 0300 0000 0001 8577 3148
BIC: CEKOCZPP
Název účtu: Rotary International, Distrikt 2240
Česká republika a Slovenská republika

Československá obchodná banka, a.s. pobočka
zahraničnej banky v SR Michalská 18, SK-815 63
Bratislava
Číslo účtu: 4001175230/7500
IBAN: SK07 7500 0000 0040 0117 5230
BIC: CEKOSKBX
Názov účtu: Rotary International, Dištrikt 2240
Česká republika a Slovenská republika

aktuálního Členského seznamu Rotary klubů):

Milí přátelé v Rotary,
děkuji Vám, že jste dočetli až sem a že všechny naše pokyny a doporučení vezmete vážně.
Věřím, že to přispěje nejen ke zdaru PETS a DS, ale umožní i bezvadnou spolupráci v celém
příštím rotariánském roce!
Těším se na setkání v Olomouci i budoucí spolupráci s Vámi
Váš

Zdeněk Michálek
Distriktní guvernér 2018/19

V Kopřivnici 17. 2. 2018

Přílohy:

1. Program PETS a DS
2. Pokyny pro rezervaci ubytování

