Програма 1

СПОРТНО ПРИКЛЮЧЕНСКА АКАДЕМИЯ ПО ПЛАНИНАРСТВО

Програма 2

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЕКСПЕДИЦИЯ „ЛЕГЕНДИ И СЪКРОВИЩА
В ПЛАНИНАТА“

“ У Ч Е Н ИЧ Е С К И ОТД И Х И С П О Р Т ”

Цена: 153 лв. / 1 ученик
Ñïîðòíî ïðèêëþ÷åíñêè ëàãåðè â Ðèëà è Öåíòðàëåí Áàëêàí

Цената включва:

Офертата е валидна до 31.12.2022 г.

4 - дневно настаняване в ПБ “Шумнатица” или в ПБ “Видима” / по избор.
4 пълни пансиона / нощувка, закуска, обяд и вечеря.
З - дневна спортно - приключенска програма.
Уважаеми клиенти, скъпи наши гости,
Екипът на „Ученически отдих и спорт” ЕАД разработи за Вас и
Вашите деца специализирана спортно – обучителна програма,
която е насочена към придобиване на умения и знания в
областта на планинарството, и пребиваването сред
природата.
Разнообразните активности на открито ще провокират
усещането за екипност, любов към планината и отговорност
към
заобикалящата
природа.
Отборните
игри,
изследователски експедиции, творческите изложби и
вечерите край лагерния огън, са само част от приготвените
за децата изненади. Чрез участие в приключения,
преодоляване на трудности и постигане на цели, лагерниците
ще усвоят важни умения, ще преоткрият себе си в една
атмосфера на активна, здравословна и забавна дейност.
Приключенските игри са разработени в два варианта, което
ще помогне по-лесно и ясно да направите своя избор,
съобразен с интересите на участниците и вашите
предпочитания.

Линк

https://bit.ly/3sZpy2v
https://bit.ly/3sZpy2v
https://bit.ly/3sZpy2v
https://bit.ly/3sZpy2v

ПБ “Шумнатица” - к.к. Боровец
Капацитет 140 места
Стаи с по 3, 4 легла
Самостоятелни санитарни възли
Кухня и столова
Учебни зали
Зали за спортни занимания
Тв, Wi - Fi

Програмите се осъществяват целогодишно в нашите
почивни бази „Шумнатица” – к.к. Боровец и „Видима“ –
гр. Априлци.
Разположени в популярни планински дестинации, със своите широки зелени пространства и
обширни територии, базите са подходящи за всички цели на ученическите лагери.

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ?

.
ПБ “Видима” - гр. Априлци
Капацитет от 55 места
Стаи с по 2, 3 и 4 легла
Самостоятелни санитарни възли
Кухня и столова
Учебни зали
Зали за спортни занимания
Климатик, Wi - Fi

https://bit.ly/3dEvasF

Линк

https://bit.ly/3dEvasF
https://bit.ly/3dEvasF
https://bit.ly/3dEvasF

НАШИТЕ ИНСТРУКТОРИ

“Èçëåç íàâúí - âúðíè ñå ñ óñìèâêà!”

Със своя дългогодишен опит и традиции в работата с
деца и млади хора, ние организирахме програмите така,
че те са подходящи за всяка възрастова група и през
всички сезони. Екипът ни се състои от опитни
инструктори, чийто житейски път е свързан с деца и
имат дългогодишен опит в работата си.
Акцент в работата ни е индивидуалният подход към
подрастващите,
социалната
им
адаптация,
стимулиране на желанието за личностна и творческа
изява, възможността за спортна дейност по време на
тяхната почивка.
Включените в програмите занимания се провеждат от
специалистите на Балкан Адвенчър, колектив с доказан
опит при работа с ученици извън традиционните
класни стаи и с над 10 години практика в областта на
активни приключения, откривателства и постижения
сред природата.
.

Програма 1
СПОРТНО ПРИКЛЮЧЕНСКА АКАДЕМИЯ ПО ПЛАНИНАРСТВО

1 ден. Скаутството е игра, но с определена цел и правила!
История на Скаутството – опознавателна игра.
„Скаутски бивак“ сред природата или как да направим снежно иглу ( при подходящ сняг ) –
практически занимания и скаутски техники.
„Скаутско джамбуре“ – вечер край лагерния огън, символът на нашата ваканция ( след
инструктаж за безопасност и опазване на горите от пожар ).

тсонлано

2 ден. Уроци по планинарство „Бъди отговорен!“
Планинска маркировка, планинска екипировка – демонстрационно занимание.
Планински трекинг и движение в планината – лек преход сред природата с елементи на
обучение.
Ориентиране и работа с компас и карта – практически обучителни занимания в игрово
трасе.
Първа помощ – демонстрационно занимание с практически елементи на обучение.

3 ден. Ден на приятелството – горски приключения, доверие, екипна работа
Полезни възли – практически занимания за усвояване на възли.
Въжен тролей в гората – приключенски атракцион.
Горски боулинг – приключенско игрови полигон.
Стрелба с лък – спортно обучителен полигон.
Среща на откровенията – пърформанс за обратна връзка.

Програма 2

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЕКСПЕДИЦИЯ
„ЛЕГЕНДИ И СЪКРОВИЩА В ПЛАНИНАТА“

1 ден. Приятели в приключенията
Запознаване с района – опознавателна игра.
Турнир „Ум, бързина, воля“ – игрови турнир за разпределяне на децата в експедиционни
екипи.
ЕКСПЕДИЦИЯ – Що е то? – занимателна информационна лекция поставяща
експедиционните етапи и задачи в следващите дни.
Музикална вечер със забавна викторина – в края на вечерта се обявяват екипите и
разпределените в тях участници.

2 ден. Тракийска пътека традиционна насоченост.

игри с еко и

Преход сред природата с изследователски
задачи за екипите – екип „Археолози“, екип
„Етнолози“,
екип
„Журналисти“,
екип
„Биолози“.
Експедиционен дневник – занимание по време
на което децата оформят, синтезират и
описват
събраната
изследователска
информация.
Експедиционна презентация – всеки екип
представя своята презентация.
Тракийска вечер – сценична вечер с интересни
легенди и възстановка на тракийски ритуал.

3 ден. Магията на цветовете
"Царството на минералните камъни"–
демонстрационно занимание с експонати на
полускъпоценни камъни от находища в
България, по време на което децата ще
узнаят много за тяхната специфика, цвят и
мистична история.
Търсачи на легенди и камъни - игрово трасе
тип карта с находища на различни руди и
полускъпоценни камъни, в края на играта
всяко дете ще получи подарък малко парченце
експонат.
Ателие „Акрил“ на открито – творческо
занимание по време, на което децата ще
рисуват на статив
с акрилни бои по
природен сюжет. Творческият ръководител
ще напътства художествения процес и ще
демонстрира
няколко
похвата
от
изобразителни техники.
Творческа изложба – ще бъдат изложени
детските
творби
в
организирано
пространство, за да могат да се разгледат
арт произведенията.

“ У Ч Е Н ИЧ Е С К И ОТД И Х И С П О Р Т ”
Общи
условия:

Цените са с включено ДДС и са за 1 дете / ученик.
Цените са валидни за деца / ученици на възраст до
18 г.
Програмата може да се редува или променя в
зависимост от атмосферните условия и по
преценка на инструкторите.
Посочените цени са валидни при минимум от 30 бр.
пълноплащащи
участници. При по-малък брой
групи, цените се преизчисляват.
На 15 деца / ученика се полага един ръководител,
който
ползва
услугите
безплатно.
На
ръководителите се изплащат командировъчни.
Децата трябва да бъдат придружавани от
учителите, които отговарят за тях по време на
всички провеждани игри и мероприятия.
Заявки за резервации се приемат най-рано 30 дни
преди желаната дата.
При резервации се заплаща аванс посочен в
предварителната оферта
/30% от общата
стойност на услугата/.

Цените
включват:

Настаняване в почивната база 4 леглохранодни на
база пълен пансион /нощувка, закуска, обяд и
вечеря/.
Храната се приготвя на място, предлаганото меню
е съобразено с Наредбата за здравословните
принципи и изискванията към безопасността и
качеството на храните.
Три – дневна анимация по програма 1 - „СПОРТНО
ПРИКЛЮЧЕНСКА АКАДЕМИЯ ПО ПЛАНИНАРСТВО“
или програма 2 - „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЕКСПЕДИЦИЯ
„ЛЕГЕНДИ И СЪКРОВИЩА В ПЛАНИНАТА“ по избор,
съобразен с интересите и предпочитанията на
участниците.
От 4 до 6 часа дневно анимация по програма, като
активностите са
разпределени както следва:
сутрешни от 10. 00 часа до 12.00 часа; следобедни
от 16.00 часа до 18.00 часа; вечерни от 19.00
часа до 20.00 часа или от 20.00 часа до 21.00 часа.
При групи над 50 участника, мероприятията се
провеждат по график.
Медицинско обслужване.

Цените
не включват:

Транспорт до ПБ „Шумнатица” и ПБ „Видима“
/транспортът се изчислява допълнително в
зависимост от изходния пункт на групата/.
Комбинирана застраховка „Злополука” за периода на
пътуването.
Разходи от личен характер.

„Ученически отдих и спорт” ЕАД, удостоверение за Туроператор № РК-01-7291/30.06.2014г.

