Değerli Guvernör Yardımcılarım;
Değerli Kulüp Başkanlarım;
Dönem Guvernörümüz Güner İnci’nin görevlendirmesi ile; 11-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Titanic De
Lux/Belek Otelinde gerçekleştirilecek olan 2430.Bölge Konferansımızda 2.ROTARY OLİMPİYATLARI’NIN
düzenlenmesine karar verilmiştir.İlkini 2014 Yılında Gürkan Olguntürk döneminde gerçekleştirdiğiniz Rotary
Olimpiyatlarının ikincisini bu yıl gerçekleştireceğiz.
Bölge Konferansımızın sabah bölümünde kulüplerimizin hizmetlerini alkışlarken öğleden sonraki boş
zamanlarımızda kulüplerimizin olimpik başarılarını alkışlayacağız.

Kurallarımız çok basit.
1-Her kulübümüz kendi kulübü içerisinde 5 kişilik bir takım seçecektir ve her kulüp sadece bir takım
ile 2. Rotary Olimpiyatlarına katılabilir
Bu takımın içerisinde en az 1 rotaryen eşi ve en az bir hanım rotaryen olmak zorundadır.Eğer
kulübümüzde hanım yok ise 1 hanım rotaryen eşi takımda yer alabilir.Takımda en az 1 hanım
bulunmak zorundadır, bakarsınız en fazla hanımdan oluşan takımımız/kulübümüz ÖZEL ÖDÜL
alabilir.
2-Konferansa 5 kişiden az katılım yapan kulüplerimiz var ise bu takdirde bu kulüplerimiz öncelikle
kendi gruplarında bulunan Rotary Kulüplerinden; olmadığı takdirde diğer kulüplerden destek
alabilirler.Takım listeleri Grup Guvernör Yardımcılarımızın liderliğinde düzenlenecek ve EN GEÇ 5
MAYIS TARİHİNE KADAR tarafıma liste halinde bildirilecektir. Değerli Başkanlarımız ile birlikte takım
listelerini oluşturup tarafıma göndermenizi rica ediyorum
4-Takımlarımız kendilerine bir isim bularak, aynı forma veya tişört vs ile yarışmak zorunda olduğu
gibi;takım listeleri ile birlikte takım ve kulüp isminin bildirilmesi gerekmektedir.Kıyafetlerimiz
forma/tişört , mayo ve spor ayakkabısından (spor ayakkabısına dikkat !!!!!) oluşmaktadır. Kıyafet ve
isim için Değerli Rotaryen dostlarımızın hayal gücüne çok güveniyoruz.
5-Müsabaka dalları 7 den 77 ye herkesin kolaylıkla başarılı olacağı basit,eğlenceli asla profesyonellik
içermeyen dallarda olup; Uluslararası Olimpiyat Komitesinin onayından geçmiş  ve 2430.Bölge
adına tescil edilmiştir;izinsiz kullanılması mümkün değildir 
6-Kulüplerimizin Rotary Olimpiyatlarına katılmama gibi bir tercihte bulunmayacakları
düşünülmektedir. Olimpik yarışmalar 13 Mayıs Cumartesi günü öğleden sonra yapılacak olup
ödüller gala gecesinde dağıtılacaktır. Olası değişiklikler konferans genel oturumlarına anons
edilecektir.
Rotary Aşkı ile "daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü"
Rtn. Sevgi ve Saygılarımızla
Rotary Olimpiyat Komitesi Adına
Rtn.Serdar Kelahmet
E mail : skahmet@superonline.com
Fax
: 0.326.6146284
Cep
: 0.532.2338243

