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УКАЗАНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ ОТ ИИУ ПРЕЗИДЕНТ 
 
 
 
ВЪВЕДЕНИЕ: 
 
 
Защо тези указания са важни? 
 
Пътуванията на президента могат да бъдат дълги и изморителни, 
обикновенно посещения на няколко страни са обединени в едно пътуване. 
Нейното пътуване означава преминаване през различни часови зони, 
климат и храна. Президента трябва да има достатъчно време за почивка, за 
да се гарантира нейното добро здраве и успешно и позитивно посещение на 
вашата страна. 
 
Пристигане 
 
Президентът трябва да бъде посрещната на летището и да бъде заведена в 
хотела й. Моля, не планирайте дълги посрещания на летището, посещения 
от членове, посещения на проекти или забележителности по път към 
хотела. Членовете, които посрещат президента на летището, трябва да 
носят голяма табела с надпис International Inner Wheel за по-лесно 
разпознаване.  
 
Настаняване 
 
Трябва да се резеврира удобно място за настаняване с условия за почивка 
и работа.  Wi-Fi с високоскоростен добър безжичен интернет е 
задължителен. 
Ако настаняването се извършва в дом на определен човек, то този човек не 
може да бъде номиниран за елект на ИИУ . 
 
Моля, обсъдете програмата с Президента преди нейното пристигане. В 
някои случаи президентът може би ще има нужда от определени условия в 
хотела, за да върши своята работа - като добра интернет връзка. В някои 
случаи, тя може да предпочете да отседне в дома на човек, който тя вече 
познава, особено ако посещението е в област, където съществува опасност 
за туристи и безопасността в хотелите е проблем. 
 
Сигурност 
 
Въпросът със сигурността варира. В зависимост от географското положение 
или определени случаи, трябва да се осигури адекватна и подходяща 
охрана за президента. 
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Храна и напитки 
 
По време на нейното пътуване, президентът преминава през чести промени 
на видовете храна и напитки, които й се предлагат. Чрез уреждане на 
няколко детайла, може да се избегне дискомфорт и стрес на президента. 
Препоръчително е да се осигури бутилирана вода в хотелската стая и по 
време на официалните вечери. 
 
ДЕЙНОСТИ НА ПРЕЗИДЕНТА: 
 
A. Дейностите по време на посещението на президента трябва да бъдат 

планирани по степен на важност: 
 
(a) Среща и разговори  с членове. 
(b) Посещение на проекти на Инер Уил. 
(c) Разглеждане на забележителности (единствено, ако времето 
позволява). 

 
B. Дневен график: 
 

(a) След пристигането на Президента, в зависимост от 
продължителността на пътуването и смяната на времето, 
президентът трябва да има достатъчно време да почине преди 
участие в събитие.  

 
(b) Трябва да има почивка между следобедните занимания и 

официални вечери. 
 

(c) Всички официални вечери трябва да приключат до 22.30. 
 
C. Програма: 

 
(a) Президентът ще предостави нейните коментари на английски и 

ще говори около 20 минути. Ако по време на речта й се използват 
преводачи, президентът ще промени темпото на речта. Речта на 
президента трябва да бъде центъра на програмата. 

(b) По време на всички официални събития, президентът ще е 
почетен гост и тя може да вдигне ИИУ тост, който трябва да 
остане без отговор. 

 
D. Пътуване: 
 

(a) Президентът трябва да пътува по въздушен път само на редовни 
полети. Пътуване с частен самолет не е позволено. 

(b) Разходите по международното пътуване на президента са 
платени от ИИУ, но всички останали разходи в страната-домакин  

и/или допълнителни куриерски/превозни услуги се поемат от 
Клуба/Дистрикта/ Асоциация/  – домакин. 
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E. Покани: 
              

Моля, изпратете поканата си своевременно, за да може президентът 
да има достатъчно време да вмъкне посещението в годишната си 
програма. 

 
F. Подаръци: 
 

Ако страната ви иска да поднесе на президента символичен за нейното 
посещение подарък, то подаръкът трябва да е малък по размер и 
тегло. Президентът не може да носи допълнителен багаж, тъй като по 
време на някои от пътуванията си тя посещава няколко държави и 
големи книги, рамкирани картини и т.н. са тежки и за съжаление не 
могат да бъдат приети. Ако все пак подаръкът е от такъв калибър то 
предметът трябва да бъде изпратен до адреса за Президента за сметка 
на дарителя. Президентът не може да пътува с много багаж. Вместо 
подаръци, моля обмислете възможността да дарите планувата сума за 
подарък на местна благотворителност или вложете парите в някой 
проект. По този начин създавате и добри новини, които да се 
публикуват от ИИУ на официалния сайт. 

 
 G Новини  
 

След приключването на визитата Националният представител трябва да 
изпрати снимки и доклад относно посещението на ИИУ Редактора и ИИУ 
Администратора, за да може да бъдат публикувани веднага на сайта на 
ИИУ. Моля изпращайте докладите и снимките на ИИУ Редактора и/или 
администратора на admin@internationalinnerwheel.org ; изпратете копие и на 
Президента. 
 

 H      Спешни случаи и отлагане на посещение 
 

С увеличаване на проблемите по сигурността в световен мащаб, страните-
домакини, изпращащи покани към президента, трябва да бъдат наясно, че 
понякога посещението може да бъде отказано или отложено в много кратък 
срок поради терористична атака, затворено летище и т.н. Понякога визите 
се издават непосредствено преди пътуване и ако такава е отказана на 
президента, тя няма да може да пътува. Когато е възможно страната-
домакин се призовава да обмисли възможност за застраховка, тъй като ИИУ 
не може да възстановява суми по отложени визити, особено на събития 
които могат да се проведад без присъствието на президента – 
конференции, дни на приятелство и т.н. 

 
Mарт 2016 
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       ВИЗИТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНЕР УИЛ 
 
   Моля попълнете този формуляр и изпратете на The Administrator, 
International Inner Wheel, Suite 2.3, 20 Market Street, Altrincham, Cheshire, 
WA14 1PF, United Kingdom.  
   Формулярът трябва да бъде доставен поне 30 дни преди очакваната дата 
за пристигане на Президента. 
   Заедно с този формуляр, моля изпратете и подробна програма за 
посещението на Президента за преглед. 

 
1. Хотел: 

Име и адрес на хотела. 
Tелефонен номер: 
E-mail на хотела 
 

2. Пристигане: 
Име, адрес, телефони за връзка, e-mail на хората, отговорни за 
посрещането на Президента. 

 
3. Програма: 

 
Моля да предоставите подробности относно програмата по време на 
посещението на президента и в кой момент президентът е част от 
събитието. Ако желаете президентът да обърне особено внимание на 
определен аспект на Инер Уил, моля посочете тук. При необходимост 
добавете допълнителни страници.  

 
4. Облекло: 

  
В предвид всяка дейност и очаквания климат, моля посочете какво би 
било подходящото облекло за Президента. Ако за някое от събитията 
се изисква официално/ вечерно облекло, моля посочете тук. 
 
 

Maрт 2016 


