Клетва за приемане на нов член в Ротари
Аз, ………………………………………., ставайки член на Ротари клуб Пловдив Пълдин,
се включвам в световното сдружение на делови личности и професионалисти,
обединени от идеала да работят в полза на обществото, и давам моята дума, като се ЗАКЛЕВАМ:
Да уважавам законите и да служа на държавата, на която съм гражданин, както
и да спазвам морала и традициите на моята Родина. (Повтаря се от ротарианеца.);
Да изпълнявам Устава, Правилника и спазвам традициите на Ротари Интернешънъл, както и вътрешните разпоредби на този клуб;
Да работя за реализация на целите на Ротари за насърчаване и развитие на идеала за служба на обществото;
Да се ръководя в своята дейност от принципа за развитие на приятелството и
чрез него за постиган на международно разбирателство и мир;
Да приемам различията по националност, раса, пол и религия и да не се поддавам на тенденции за превъзходство;
Да спазвам Четиристранния тест в своята ротарианска дейност и в професионалния си живот за постигане на идеала за служба и високи етични стандарти;
Да не създавам конфликти в нашите среди и да съм справедлив и обективен при
решаването на всеки проблем между членовете на организацията в дух на доброжелателство и взаимно разбирателство;
Да не прилагам лични идеи, нововъведения и промени, противоречащи на разпоредбите на Ротари Интернешънъл, и в случай на несъгласие да напусна доброволно организацията;
Винаги да обслужвам финансите на Ротари с прозрачност и честност и декларирам, че съм в състояние да покривам ротарианските си финансови ангажименти
с възнаграждението, което получавам от моята работа;
Да подпомагам Фондация „Ротари”, така че да улеснявам всяко начинание във
връзка с общото дело;
Да зачитам йерархията, офицерите и лидерите, отдавайки им винаги нужното
уважение и почит;
Да работя всеотдайно за създаване на по-добри условия за живот на нашите семейства и на обществото, в което живеем.

ЩЕ СЛУЖА БЕЗКОРИСТНО!
Заклех се!

