SPONSER RYLA i 2019
Hvordan bliver ROTARY KLUB
sponsor for en RYLA deltager?
Læg kimen til et nyt medlem i din klub Hjælp en ung (22-34) til at blive en god leder

Kære Rotary‐klubber og kære rotarianere
Rotary har som et mål, at tiltrække unge medlemmer. Rotary medvirker til unges uddannelse og gør
det på forskellig vis eks. ungdomsudveksling.
RYLA er et tiltag til at styrke disse bestræbelser.

RYLA – En deltager koster kun 2.500 kr.
RYLA arrangeres af distriktet, men betales ved, at
den enkelte deltager sponseres af en klub i D1480.
En deltager koster 2.500 kr.

Derfor beder vi jer i klubberne om at:
1. Tegne et eller flere sponsorater
(Pris pr. deltager 2.500 kr.)
Klubpræsidenten sender snarest et tilsagn til
RYLA‐udvalget, Nils Ulrik Bagge
Mail nils@nilsbagge.dk eller mobil 2277 6451

Rotary Youth Leadership Award, RYLA, er et seminar
for unge ledere eller kommende ledere. Vi har mange
lærerkræfter på højt niveau, hvor mange af dem er
rotarianere.
2.

Temaet for 2019 er:

”Vækst gennem ledelse”
Hvordan skabes, tiltrækkes og fastholdes attraktive medarbejdere!
Hvor:
Søminestationen i Holbæk
Hvornår 23.‐25. august 2019
 Hvem: Unge mellem 22 og 34 år

Nu mangler vi kun en væsentlig ting:
De unge deltagere fra jeres områder!
RYLA henvender sig til unge, som er færdiguddannede og er ledere, eller nærmer sig færdiggørelse af
uddannelsen og har et ønske om at blive ledere.

Find en eller flere deltagere til RYLA.

Unge mennesker 22 – 34 år, som I kan se, der er
et potentiale i. Det må gerne være familie eller
venner. Øg interessen ved at give dem RYLA
flyeren for 2019. Lad dem kontakte Nils Ulrik
Bagge for yderligere oplysninger.
Tilmeldinger senest den 20. juni 2019.
Der er kun 24 pladser, og pladser tildeles efter først
til mølle princippet.

Vidste du om RYLA i D1480
 D1480’s yngste præsident var kursist
på RYLA 2013
 De drivende kræfter bag Rotaract i
Roskilde er tidligere RYLA’ere
 Flere deltagere fra RYLA D1480 har allerede deltaget på RLI og RLI Graduate

For yderligere oplysninger om RYLA kurset – så kontakt:

Kursusleder Nils Ulrik Bagge – mobil 2277 6451 eller mail nils@nilsbagge.dk, Svinninge RK

