БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 ,Тел: 02/ 9300 531;
е – mail: bftourism@abv.bg; www.bftourism.net
НАРЕДБА
БАЛКАНСКА ПЛАНИНАРСКА СРЕЩА – БАЛКАН БЕЗ ГРАНИЦИ-СТРУМИЦА 2018 С
ПРЕХОДИ ПО ВОДОПАДИТЕ В БЕЛАСИЦА, СТРУМСКА ОКОЛИЯ -МАКЕДОНИЯ
Проявата има за цел да да подобри и развие съвместната дейност между организациите на балканските
страни от региона, с пешеходен /планински/ туризъм, да повиши квалификацията на кадрите по пешеходен
туризъм в методическо, организационно и техническо отношение чрез обмен на опит между тях.
II. МЯСТО И ВРЕМЕ
Балканска планинарска среща „България-Македония-Сърбия и Гърция”, ще се проведе на
24 и 25.11.2018 година в с.Банско РМакедония с домакинството на РАОК „Ентусиаст” гр.Струмица при следната
програма:
24.11.18 год./събота / - Сборен пункт с.Банско - РМакедония 10.00 часа в х-л Самуил.
- 12 – 16 часа – организирани излети до водопадите в с.Смолари, с.Габрово , с. Колешино, Мокринските извори и
Лебедово езеро – Смолари.
- 20.00 часа – планинарска вечер с туристите от балканските страни, лотария, други изненади и обмен на опит
между клубовете
25.11.18 год./неделя / - 8.30 – 16.00 часа - организирано посещение с екскурзовод на старинните
манастири „Велуса“ и „Водоча“ -в Струмишкия район , като срещата ще завърши с преход: Срумица действащия манастир „Свети Илия” – обяд от домакините и преход обратно до Струмица.
. 16.00 часа Опътуване за България.По време на проявата ще се проведе среща за уточняване на съвместни
прояви през 2019 година и обмен на опит между балканските организации .;
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В проявата могат да вземат участие туристи от клубовете по пешеходен туризъм към туристическите
дружества и клубове юридически лица членове на БФТуризъм .Същите трябва да са с екипировка за преходи в
есенно-зимния период на годината в по-ниската планинска част и представителите на отделните клубове в
проявата, ще имат възможност за обмяна на опит с представители на клубове от страните участващи в срещата.
IV.ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявки за участие в балканската планинарска среща, трябва да се изпратят в БФТуризъм на
Имейл: на bftourism@abv.bg или GSM 0882 966 451 – Кавъркова.
Всеки клуб или индивидуален участник , трябва да изпратят във федерацията до 16.11.2018 година
следните документи:
1.Списък на участниците с трите имена, дата, месец и година на раждане

2.Такса участие 45 лв. – официална вечеря и нощувка в х-л „Самуил“ с.Банско.
Таксата участие от 45 лв. трябва да се внесе най-късно до 20.11.2018 година в касата на
федерацията , със запис по банков път по сметката на БФТуризъм при ОББ клон Мария Луиза,
IBAN - BG 76 UBBS 84231010745712, BIC - UBBS BGSF или с пощенски запис на адрес : София
1142, бул”В.Левски” 75, ет.5, ст.504, БФТуризъм , получател ДЕЛА ПАВЛОВА КАВЪРКОВА. БФТ
ще издаде документ за внесените суми на участниците, като за целта тези, който са за сметка на дружества или
клубове, трябва още със заявката да съобщят данни за булстат и МОЛ /имената/

3. Да

носят задължително личната си карта или международен паспорт,
които трябва да имат валидност най-малко шест месеца след датата на
тръгване /до 24.05.19 г/.
Забележка:При участници под 18 години, се представя освен личен документ и нотариално
заверена декларация от отсъстващия родител или ако е без родители и от двамата родители /без
този документ няма да може да премине границата/. Най-добре е да се участва със собствен
транспорт, ако има желаещи може да се осигури и транспорт от София и обратно по заявка
срещузаплащане.
V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
БФТуризъм поема организационните разходи за подготовката и провеждането на проявата. Разходите за
храна, за пътни до с..Банско и обратно до родните места, са за сметка на клубовете, дружествата или самите
участници.
Б Ф Туризъм

