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      ОТНОСНО: Участието и Регистрацията за on-line  участие в Конвента   
 
      УВАЖАЕМИ ПРЕЗИДЕНТИ И СЕКРЕТАРИ, 
 
       Конвента на  Инър Уийл  все повече се доближава до нас. Организацията му тече с пълна 
сила Той ще се проведе на 17 и 18 април 2021 г.  
       Участието в този виртуален Конвент като един проект на Дистрикта, който може за първи и 
вероятно за единствен път да се осъществи с  максимален брой членове на нашия Дистрикт. Този 
път имаме възможност повече членове да се докоснат до мащабността на такова събитие на 
нашата световна организация и повече членове да придобият самочувствие, че сме част от нещо 
голямо. 
        В досегашните участия в Конвенти  е имало по  един или двама гласуващи делегати, а 
останалите приятелки са участвали само в развлекателната част, която също спомага за 
сплотяването и научаването на много нови неща.  
       Решението от страна на Дистрикта да подкрепи с плащане на една такса за всеки клуб е 
възможност на повече дами от клубовете да се включат във виртуалния Конвент през април в 
Джайпур на 17-ти и 18-ти април. Мисля , че сега е момента всеки клуб да се възползва от такава 
възможност да се докосне до това събитие на ИИУ в световен мащаб. Наистина, че живото 
участие има друго чувство, но тогава възможността за участие е ограничена от гледна точка на 
финанси- средства - освен за регистрация има и за пътуване , за хотели , време , отпуски и т. н. 
Докато сега възможностите са много добри.  ИК на Д248 приема, че сме част от глобална 
организация с хуманитарна мисия и цели и затова взехме това решение да дадем възможност на 
всички клубове да се възползват от тази възможност. Това е начин на мислене. 
      Въпреки , че 18 –тия Международен  Конвент на ИИУ ще се проведе  виртуално, а 
приятелството става дигитално, имаме основание да извлечем удовлетворение от факта, че това 
решение ще даде възможност на толкова много от нас да вземат участие в това събитие, които 
иначе биха имали ограничения за пътуване и други ангажираности. Сега ще има възможност да 



се  достигне до по-широката аудитория на Inner Wheel, която ще може да присъства на конгреса 
от уюта на собствените си домове.  
 
       От 3 години чакаме нашия IW уикенд, който сега се превърна в домашна дигитална емоция! 
Трябва да приемем предизвикателството и да поведем промяната всички заедно. 
      18-ят Конвент влиза в домовете ни на 17 и 18 април  
      Имаме уверението на организаторите , че за  всички регистрирани участници 
излъченото по избраните канали събитие  ще остане и още две седмици след провеждането 
на разположение, за да могат тези , които не са успели в дните 17-18.04.2021г. да присъстват 
да го гледат в удобно за тях време на запис  
 
 
 

 
 
       Предимство е , че регистрираните дами, ще имат възможност да гледат Конвента в 
рамките на две седмици след провеждането му , при невъзможност да присъстват на живо 
на 17-18ти април. Така, че регистрираните запазват правата си да достъп две седмици след 
провеждането на Конвента и ще могат да се насладят на програмата и презентациите по 
време на живото предаване на избраните канали. 
 
       Конвента е само два дни /два следобеда / очаквани от цели три години... Събота и неделя, от 
11.30 до около 18 часа. У дома си, гледаш си през телефона /TV, компютъра...удобно! И най-
ниската такса за участие. И, да - всеки клуб има един глас Voting Delegate / гласуващ делегат/, но 
няма ограничения за регистрация като Non Voting Delegate / не гласуващ делегат, зрител на 
събитието/. Щедри 24 часови канали с интересна и пъстра програма. 
 



 
 
 
Присъединете се към международния президент на Inner Wheel д-р Bina Vyas в Leading the 
Change. 

 
Coming Together Virtually To Lead The Change! 
18th International Inner Wheel Convention Virtual 
17th - 18th April 2021 
For more details, visit our website - https://iiwconvention2021india.com 
 
        Независимо дали става въпрос за бизнес сесии, където сами ще можете да упражните 
правото си на глас, или за развлечения, или за виртуални обиколки на интересни места в Индия, 
целта е да се  предостави конвенцията, която да е полезна в пълна степен. Датите и сроковете 



бяха променени, за да отговарят на международните участници. Лесно е да се регистрирате, ако 
следвате внимателно инструкциите на уебсайта. 
 
         Срока за тази регистрация на гласуващите делегати бе до 01 февруари 2021г. 
 
         !!! Но срокът за регистрация на  негласуващи делегати / зрители / на преференциални 
цени е до 12-ти февруари 2021г. Клубовете, които все още се колебаят могат да направят своята 
регистрация като Non Voting Delegate. 
 
        За по- голямо улеснение това са линковете с възможност за кликване  
https://iiwconvention2021india.com/ 
https://inmci.eventsair.com/18thiiw/onlinereg/Site/Register 
  

       Може да задавате възникнали от ваша страна въпроси относно Конвента към  ИК на Д248 и 
НП. При нова информация ще ви уведомяваме своевременно. Оставаме на разположение. 
 
      Имате време да помислите до 12 февруари. 
 
      Бъдете здрави и усмихнати! 
 

          
 

 

С уважение: 

Марияна Петракиева  
Чеърмен Д248 България 2020/2021 

 


