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Важливе зауваження:
В липні 2008 року процес реєстрації для доступу членів Ротарі до
БД Ротарі змінено. 
Зареєстровані користувачі повинні перереєструватися, оскільки
існуючі імена та паролі в подальшому недійсні.
Реєстрація для доступу членів Ротарі:
ПЕРЕД ТИМ, як Ви розпочнете реєстрацію, необхідно мати дійсну та
унікальну (використовувану лише Вами) електронну адресу. Функції
самостійної роботи членів Ротарі з базою даних РІ пов’язані з
надсиланням секретної інформації на цю адресу email, яка повинна
переглядатися лише уповноваженим користувачем (тобто Вами).
Безкоштовну адресу електронної пошти можна отримати, 
зареєструвавшись на сайтах світових провайдерів, таких як Yahoo, 
Google або Hotmail, також на українських – Bigmir, ukr.net, російських
- mail.ru, rambler.ru та на ряді інших.

В процесі реєстрації для членів Ротарі
доступна допомога он-лайн.
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В наступному вікні
натисніть кнопку
Register Now

Щоби розпочати реєстрацію, 
увійдіть на сайт
www.rotary.org і натисніть на
посилання Member Access

http://www.rotary.org/


4
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Введіть Вашу електронну адресу у
відповідь на запит.  Якщо ця адреса
вже є в Ваших даних в БД РІ, система
“упізнає” Вас і попросить
підтвердити Вашу особу.

Інакше Вам буде необхідно ввести
інформацію, яка дозволить
ідентифікувати Вас і Вашу
приналежність до Ротарі. Важливо, 
щоби Ваші відповіді відповідали
даним в БД РІ. 

Коли реєстрацію (ідентифікацію) буде
завершено, на Вашу електронну
адресу буде відіслано адресу
посилання для продовження процесу. 
Це відбудеться практично майже
відразу, але найпізніше впродовж 24 
годин.

Якщо Ви використовуєте захист від спаму у Вашій поштовій програмі, рекомендується
внести адресу “secure@rotarymailings.org” до списку надійних відправників.  Це
забезпечить впевненість, що Ви діставатимете пошту від РІ.
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Лист, що Ви отримаєте, 
міститиме лінк для перевірки. 
Натисніть на нього, щоби
продовжити реєстрацію.

В деяких поштових програмах не забезпечується відкриття сторінки Інтернету
натисненням на адресу у листі. В такому випадку скопіюйте цю адресу і поставте у
вікно адреси Вашого Інтернет-браузера
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Після входу на сторінку
продовження реєстрації, Вам
необхідно задати свій пароль, яким
Ви в подальшому будете
користуватися, а також вибрати
секретне запитання і задати
відповідь на нього.  
Секретне запитання і відповідь
можуть бути потрібні в подальшому, 
щоби ідентифікувати Вас.

Постарайтесь вибрати таке
секретне
питання/відповідь, яке Ви
легко пам’ятатимете, але
яке важко буде вгадати
іншим.
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Введіть Вашу
зареєстровану адресу
електронної пошти та
обраний Вами пароль і
натисніть кнопку “Login”.

Після завершення другого етапу
реєстрації увійдіть на
www.rotary.org і натисніть
Member Access для входу в
режимі доступу членів Ротарі

http://www.rotary.org/
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Тепер Вам доступні функції
самостійної роботи, вказані
в меню зліва.

Крім того Ви можете в будь-
який момент змінити свій
пароль скориставшись
посиланням “Change 
Password”.

Також, обравши посилання
“My Profile”, Ви можете
змінити свою зареєстровану
адресу та секретні
запитання/відповідь.
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ДопомогаДопомога іі підтримкапідтримка

Для
зареєстрованих
користувачів
доступні поради
за посиланням
“Self Service”
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