БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 , тел. 02/ 9300 531;
е – mail: bftourism@abv.bg; /www.bftourism.net/
ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ “ТРИГЛАВ” – СЛОВЕНИЯ
І.ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ГРАФИК НА ДВИЖЕНИЕ
Проявата ще се проведе от 24-28.08.18 година, като ще се изкачи най-високия връх на Словения –
“Триглав” 2683 м. Графикът на движение ще бъде следният:
24.08.18 г /петък/–21.00 часа тръгване от София за Словения. Сборен пункт на жпгара - ъгъла от към
централната автогара
25.08.18 г /събота/- около 10.00 пристигане в гр.Любляна. отпътуване за пещерата „Шкоциан” и “Постойна
яма” разглеждане на едни от най-големите облагородени пещери в Европа Отпътуване за х.Аляжев дом /н/
26.08.18 г /неделя/– 06.00 Преход Аляжев дом – х.Кредарица – вр. Триглав - х.Кредарица - 9.00 ч /н/
27.08.18 г /понеделник/- 06.00 – преход х.Кредарица –х.Аляжев дом - 6.00 часа .
28.08.18 г /вторник/– 13.00 – с автобус – езерото Блед и посещение на замъка „Блед“ - Любляна/разглеждане/
и около 20 часа отпътуване за София. Пристигане в около 8.00 часа в сряда.
ІІ.ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТИ
В проявата могат да вземат участие всички желаещи туристи с добра физическа и психическа
подготовка за продължителни преходи в планински алпийски условия над 2500 м н. в., като изпратят найкъсно до 30.07.2018 година следните документи във федерацията:
1 Да се изпратят данните от личната карта или международния паспорт – трите имена на
латиница, № на личната карта или паспорта с датата на валидност и ЕГН и телефон за връзка на
адрес: БФТуризъм ,бул.”В.Левски” 75, ет.V-ти, ст.504, София 1000 или на имейла на федерацията:
bftourism@abv.bg
Забележка: Паспортите или личните карти, трябва да имат валидност най-малко шест месеца след
датата на тръгване и задължително се носят по време на пътуването. При участници под 18 години, се
представя нотариално заверена декларация от отсъстващия родител или ако е без родители и от
двамата родители.
2.Сумата от 560 лева , включва пътуване с автобус, 2 нощувки: две на хижи една на хотел, такси,
застраховка – здравна и спасителни мероприятия за дните на пътуване, водач.
С подаване на заявката трябва да се внесе във федерацията 280.00 лв /50% от стойността / в касата на
БФТ, със запис по банков път по сметката на БФТуризъм при ОББ клон Мария Луиза, IBAN - BG 76
UBBS 84231010745712, BIC - UBBS BGSF – изписвате името си в банковото бордеро или с пощенски запис
на адрес :София 1142, бул”В.Левски” 75, ет.5, ст.504, БФТуризъм , получател ДЕЛА ПАВЛОВА
КАВЪРКОВА.
Другите 50% от сумата /280.00 лв/, трябва да се преведат или внесат на горепосочените адреси найкъсно до10.08.2018 година
Таксите за посещението на пещерата Постойна яма и замъка “Блед” са за сметка на участниците и по
тяхно желание/пещерите Шкоциан и Постойна яма- около 35 Е, Блед – 8 Е/ Ще бъдат издадени фактури от
БФТ за изпратените пари, които ще се раздадат при тръгването за тези които ги пратят по банков път и със
запис. Трябва да се упомене, ако се ползват служебни пари на какъв адрес да бъде издадена фактурата с
булстат №... и МОЛ.
ІІІ.ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Всеки участник трябва да бъде екипиран за многодневни, целодневни преходи във високата планина с
подходящи обувки, резервно облекло, електрическо фенерче и всичко необходимо за лоши атмосферни
условия. За препоръчане е да се носят сгъваеми щеки. Да се носи храна и вода за пътуването. Храна и вода
по обектите има но е скъпа, а на х.Кредарица има само минерална вода.
Задължително всеки да си носи прусек и 2 карабинера. Желателно е да има и каска.Телефони за
справка и информация: тел. 02/930 05 31; GSM 0882 966 451 – кратък Д.Кавъркова ;
Забележка: Проявата ще се проведе при най-малко заявили 8 участници.Таксата е

изчислена на база бензин към 12.07.2018 г. При промяна на цените може да се промени таксата.
При отказване до 1 месец преди тръгване се връща сумата, като се удържат направените
разходи до момента, а до две седмици се удържа 30% от таксата.
Б Ф Туризъм

