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"Premii pentru Premianti", Iulius Mall
- Timisoara, 13 Decembrie 2015
Articol de: 247timisoara

Clubul Rotary Opera Timisoara organizeaza un eveniment cu o traditie de
5 ani pentru a rasplati excelenta copiilor premianti din mediul rural al
judetului Timis. Pe 13 Decembrie 2015, peste 650 de copii harnici si
talentati vor fi adusi cu concursul Inspectoratului Scolar Timis sa
vizioneze la Cinema City filmul 3D "IN INIMA MARII".
Ca si in anii anteriori, pentru multi dintre acesti copii, insasi venirea la
oras va constitui o premiera. Anticipam cu emotie bucuria copiilor,
sentiment ce ne cuprinde pe toti cei implicati in acest eveniment, asa cum
s-a intamplat si in anii precedenti.
Rotary Opera este unul dintre cele mai tinere cluburi Rotary din
Timisoara. Acesta a reusit in scurt timp sa ajute comunitatea, angrenand
generozitatea oamenilor de afaceri in proiecte de sustinere a tineretului si
educatiei de varf a acestuia. Calitatea pregatirii excelente de astazi este
garantia unui viitor mai bun, iar noi il privim cu incredere! Astfel, Clubul
Rotary Opera continua traditia Rotary Rom&acirc;nia, care s-a implicat
inca din perioada interbelica in activitati educationale si de &icirc;ngrijire a
sanatatii, &icirc;n special in randul copiilor si tinerilor.
Rotary International e prima organizatie creata pentru a servi
comunitatea, compusa din peste 33.000 de cluburi in mai mult de 200 de
tari si arii geografice, ai carei peste 1.2 milioane de membri formeaza o
retea globala de lideri intr-o mare diversitate de comunitati, de profesiuni
sau de afaceri, oameni angajati responsabil intr-o misiune nobila, care isi
dedica timpul si talentul servirii comunitatii lor si celor aflati in nevoie
oriunde pe glob, in spiritul valorilor etice inalte si al bunei intelegeri.
Program Eveniment (Orientativ) - 13 Decembrie 2015
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8:45 - 9:00 - Primirea copiilor si a invitatilor in parcarea Iulius Mall
9:10 - 9:15 - Poza de grup in fata intrarii Iulius Mall
9:15 - 9:25 - Alocarea copiilor in salile Cinema City
9:30 - Inceperea Filmului
9:45 - Mic dejun cu presa - Restaurantul La Vela - Iulius Mall.
Mai multe informatii : <a
href="http://www.facebook.com/rotary.opera.timisoara">http://www.facebo
ok.com/rotary.opera.timisoara</a></p>
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