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Support for Ukrainians!
Dear sailing friends,
In these moments of uncertainty given by the crisis of
the war in Ukraine, the Romanian Yachting Federation
informs you that it takes all necessary steps to receive
and support Ukrainian immigrants in Romania. More
than ever, we need to be united and protect our
yachting friends who share the same sailing values like
us. Therefore, we want, as a matter of priority, to help
especially the yachting practitioners and their families
in Ukraine.
At this moment, the Romanian Yachting Federation and
the Rotary Club Constanța Yachting have confirmed
over 30 accommodation places for Ukrainian
immigrants. In parallel, we are running a food and
clothing fundraising campaign.
In the hope that our message will be heard by those in
need, please contact us at following e-mail address:
office@fry.ro or at the phone number: +40 21 317
2546. Alternatively you can write on Facebook
messenger https: //www.facebook.com/fry.ro.
I send a message to all our colleagues in the yachting or
sailing federations across all European countries to
support us with any available resources. In particular,
we need the contact details of the people involved in
the Ukrainian sailing in order to be able to
communicate.
Our message must be clearly understood that it refers
strictly to reach out and help our fellow sailing friends
and their families based on our common sport values. It
is no political statement of any kind.
Sincerely,
Alexandru Micu
President of the Romanian Yachting Federation
#Ukraine, #sailing, #yachting, #friends, #family

Підтримка українців!
Дорогі друзі-парусники,
У ці моменти невизначеності, викликані кризою
війни в Україні, Румунська федерація яхтінгу
повідомляє, що вона вживає всіх необхідних
заходів для прийому та підтримки українських
іммігрантів у Румунії. Більше, ніж будь-коли, нам
потрібно бути єдиними і захищати наших друзів з
яхт, які поділяють такі ж цінності, як і ми. Тому ми
хочемо першочергово допомогти тим, хто
практикує яхтінг та їхнім родинам в Україні.
На даний момент Федерація яхт Румунії та Rotary
Club Constanța Yachting підтвердили понад 30 місць
проживання для українських іммігрантів.
Паралельно ми проводимо акцію зі збору коштів на
продукти харчування та одяг.
У надії, що наше повідомлення почують ті, хто
цього потребує, зв’яжіться з нами за адресою
електронної пошти office@fry.ro або за номером
телефону: +40 21 317 2546. Крім того, ви можете
написати в месенджері Facebook https:
//www.facebook.com/fry.ro.
Я надсилаю повідомлення всім нашим колегам у
федераціях яхтингу чи вітрильного спорту з усіх
європейських країн, щоб вони підтримали нас будьякими доступними ресурсами. Зокрема, нам
потрібні контактні дані людей, які займаються
українським вітрильним спортом, щоб мати
можливість спілкуватися.
Наше послання має бути чітко зрозуміло, що воно
стосується суворо звертатися та допомагати нашим
друзям-парусникам та їхнім родинам на основі
наших спільних спортивних цінностей. Це не
політична заява будь-якого роду.
З повагою,
Олександру Міку
Президент Федерації яхтингу Румунії
#Україна, #парусний спорт, #яхтинг, #друзі, #сім'я
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