БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 , ет.V, ст.504 ;
Тел: 02/ 9300 531; е – mail: bftourism@abv.bg ; www.bftourism@abv.bg

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Спортен клуб по туризъм „Етрополе 2001“ – гр. Етрополе
НАРЕДБА
ПЕШЕХОДЕН ПОХОД І КАТЕГОРИЯ ПО НСК И
ПРАЗНИК „СВЕТИ АТАНАС-ЕТРОПОЛЕ 2022”
І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Проявата има цел да утвърди навиците за активен отдих сред природата и здравословен начин на живот, да запознае
туристите с исторически, културни и природни обекти в района и да се покрият изискванията по НСК. Посветена е на 127
години организирано туристическо движение в България.
II. МЯСТО И ВРЕМЕ
Походът е от І кат. на трудност по НСК и ще се проведе от 29-30.01.2022 г. с домакинството на Община Етрополе и
Спортен клуб по туризъм „Етрополе 2001” – гр. Етрополе при следния график на движение:
29.01.22 г. / събота /– до 10 часа – пристигане на участниците в гр.Етрополе в х-л Еверест- настаняване
- 10.30- 17.00 часа – поход -х-л Еверест – Етрополски манастир -х-л Еверест 4-5 часа
- 19.30 часа - традиционна планинарска другарска вечер тържество-посрещане на Бог Сабазии в ресторант
„Еверест” – връчване на грамоти, тържествена програма и вечеря.
30.01.22 г. / неделя / –Преход х-л Еверест – връх Св. Атанас /там ще е духовата музика и могат да се правят огньове за мезета/
- 14.00 часа - приветствие на кмета на Етрополе в центъра на града към участниците в тържествата
- 15.00 часа Отпътуване по родните места.
ІІІ.ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В проявата могат да вземат участие представители на клубовете по пешеходен туризъм от цялата страна и
индивидуални туристи, като същите трябва да имат добра екипировка и физическа подготовка за прояви при зимни условия.
ІVНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Всеки участник трябва да представи на ръководството на всеки етап следните документи:
1.Поименна индивидуална или групова планинска здравна застраховка;
2.Декларация, че участва в похода на собствена отговорност - подписва се на място
3.Такса участие в размер на 75.00 лв, в която влиза нощувка, вечеря и ст. такса за нощуващите в х-л Еверест и 45 лв за
нощуващите в къща за гости ГУРУНАКА на /5 км. от х-л Еверест/.
V.ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Всеки участник трябва да бъде снабден с екипировка за преходи при зимни условия . Задължителна екипировка:
Туристически обувки за зимни преходи, вълнени чорапи, топли ръкавици, грейка или топъл клин и пуловер, шапка, яке с
качулка, дъждобран, личен превързочен пакет и необходими лекарства.
VІ.МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Българска федерация по туризъм и община Етрополе поемат организационните разходи по подготовката и
провеждането на проявата. Всички останали разходи – пътни за отиване и връщане, дневни и нощувка са за сметка на клубовете
или на самите участници.
VІІ.ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Писмена поименна заявка, трябва да се даде до 21.01.2022 година на e-mail адрес: bftourism@abv.bg или
bftourism@gmail.com или на следните телефони: 0882 966 451 и 0896 726 701 – Ангелова. До същата дата, трябва да се внесат и
сумите от 75 лв за х-л Еверест и 45 лв. за къща за гости Гурунака. Таксата може да се внесе в офиса, със запис на следният
адрес: София 1142, БФТуризъм, бул. „Васил Левси” 75, ст.504 на името на ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА или по
банков път : ОББ клон „Раковски”, БФТуризъм, BIC – UBBS BGSF, IBAN – BG 76 UBBS 842 310 107 457 12. БФТ ще
издаде документ за внесените суми на участниците, като тези, които са за сметка на клубове и дружества, трябва да
предоставят данни за булстат и МОЛ – име.

Забележка: На 29.01.2022 година за желаещите да направят преход по горе посочения маршрут в рамките на
4.00 – 5.00 часа е следното предложение: Пристигане и настаняване до 10.00 часа. В 10.30 часа тръгване.
Заявките за прехода се дават предварително за да се направи нужната организация. С оглед на динамичната
епидемиологична ситуация, програмата може да претърпи промени.
За справки и записвания: GSM 0882 966 541 иe-mail: bftourism@abv.bg;

БФТуризъм

