Зелено приключенско училище Варна 2009
Написано от Аспарух Вълчев
Понеделник, 11 Май 2009 20:48 - Последна промяна Вторник, 04 Април 2017 13:10

ЗЕЛЕНО ПРИКЛЮЧЕНСКО УЧИЛИЩЕ ВАРНА - 2009 Г.
Информация за зелено приключенско училище 2010

24.08 – 04.09. 2009 г. - Ще се състои 5 дневен палатков лагер

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:

АСПАРУХ ВЪЛЧЕВ: 0888 888 006

ЗА ЗАПИСВАНЕ МОЛЯ ИЗПРАТЕТЕ ТРИТЕ ИМЕНА, ЕГН, ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА
ВРЪЗКА НА e-mail: chudniteskali@abv.bg

/уточнете за коя смяна желаете да запишете детето/
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С помощта на опитни педагози, инструктори, алпинисти,
планински водачи и медицински лица, децата
ще се
запознаят „на живо”
:
- със заобикалящата ги флора и фауна
- най-разпространени, полезни растения и билки, редки и защитени животни,
характерни форми на релефа;

- с конкретни дейности по опазване на околната среда;
- със същността, видовете и полезността на приключенския
туризъм
– скално катерене , езда , водни спортове , ориентиране, туристическа маркировка и
маршрути, екопътеки, хижи, заслони;

- с дейности по оцеляване сред природата – работа с карта и
компас, организиране на бивак, построяване на палатка,
алпийски възли и техники за осигуряване;
- с дейностите по оказване на първа помощ на изпаднал в
беда
– кръвоспиране, шиниране, сърдечен масаж и изкуствено дишане, помощ при
измръзване, давене, отравяне;

- с колективната игра и отборния дух чрез различни спортнофизически дейности
, щафетни игри, различни художествени
занимания и съревнования
.
ЦЕНА: 2 седмици - 135 лв
всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.;

НОЩУВКИ: не се предвиждат;
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КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: мин. 10 дни преди желаната
дата;
ПЛАЩАНЕ: 50 лв при записване за участие, 85 лв при начало на програмата;

Забележка: при отказ от участие, авансът не се възстановява;

ГРУПИ: от 10 до 20 деца;

ВЪЗРАСТ: деца от 7 до 14 години.
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
I смяна 01.06 – 12.06.2009 г. - снимки V смяна 27.07 – 07.08.
2009
г. - снимк
и
II смяна 15.06 – 26.06.2009 г. - снимки VI смяна 10.08 – 21.08.
2009 г
. - сним
ки
о
ще снимки
III смяна 29.06 – 10.07.2009 г. - снимки VII смяна 24.08 –
04.09. 2009 г
.
палатков лагер
IV смяна 13.07 – 24.08. 2009 г. - снимки
СРЕЩА ЗА ТРЪГВАНЕ И ВРЪЩАНЕ: парка на Ботевата
градинка, ул. "Георги Бенковски", на няколко минути от
Катедралата (виж картата)
Програма на Зелено приключенско училище - Варна 2009:
1 ден :

08.30 ч.: Утринна среща; Запознаване на родители и придружаващи лица с програмата
за настоящия И за следващия ден;
09.00 ч.: Отпътуване към мястото, предвидено за деня;
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09.30 ч.: Запознаване на децата с програмата за деня; Инструктаж; Лека закуска;
10.00 ч.: Начало на програмата за деня: Кратко запознаване „на живо” с характерните
за района релефни форми, растения и животни; Организиране на групови игри;
12.00 ч.: Обяд;
13.00 ч.: Запознаване с основите на ориентирането. Работа с карта и компас.
16.30 ч.: Изложба; Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца; Отпътуване;
17.00 ч.: Пристигане в града;

2 ден:
08.30 ч.: Утринна среща; Запознаване на родители и придружаващи лица с програмата
за настоящия И за следващия ден;
09.00 ч.: Отпътуване към мястото, предвидено за деня;
09.30 ч.: Запознаване на децата с програмата за деня; Инструктаж; Лека закуска;
10.00 ч.: Начало на програмата за деня: Запознаване с алпийски възли и екипировка от
квалифициран инструктор по алпинизъм.
12.00 ч.: Обяд;
13.00 ч.: Методика за оказване на първа помощ – теория и практически занимания;
16.30 ч.: Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца; Отпътуване;
17.00 ч.: Пристигане в града;

3 ден:
08.30 ч.: Утринна среща; Запознаване на родители и придружаващи лица с програмата
за настоящия И за следващия ден;

09.00 ч.: Отпътуване към мястото, предвидено за деня;
09.30 ч.: Запознаване на децата с програмата за деня; Инструктаж; Лека закуска;
10.00 ч.: Начало на програмата за деня: Изготвяне на тематични маски, грим и костюми.
12.00 ч.: Обяд;
13.00 ч.: Приключенски игри „В търсене на изгубеното съкровище”;
16.30 ч.: Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца; Отпътуване;
17.00 ч.: Пристигане в града;

4 ден:
08.30 ч.: Утринна среща; Запознаване на родители и придружаващи лица с програмата
за настоящия И за следващия ден;
09.00 ч.: Отпътуване към мястото, предвидено за деня;
09.30 ч.: Запознаване на децата с програмата за деня; Инструктаж; Лека закуска;
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10.00 ч.: Начало на програмата за деня: Запознаване с правилата за безопасност на
скали, запознаване с алпийския инвентар.
12.00 ч.: Обяд;
13.00 ч.: Катерене и занимателни игри.
16.30 ч.: Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца; Отпътуване;
17.00 ч.: Пристигане в града;

5 ден:
08.30 ч.: Утринна среща; Запознаване на родители и придружаващи лица с програмата
за настоящия И за следващия ден;
09.00 ч.: Отпътуване към мястото, предвидено за деня;
09.30 ч.: Запознаване на децата с програмата за деня; Инструктаж; Лека закуска;
10.00 ч.: Начало на програмата за деня: Подготовка за направа на лагерен огън и
барбекю;
12.00 ч.: Обяд - барбекю;
13.00 ч.: Направата на ,,Тролея на Горските хора”, спускане по тролея, игри по интереси,
въжени атракции;
16.30 ч.: Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца; Отпътуване;
17.00 ч.: Пристигане в града;

6 ден:
08.30 ч.: Утринна среща; Запознаване на родители и придружаващи лица с програмата
за настоящия И за следващия ден;
09.00 ч.: Отпътуване към мястото, предвидено за деня;
09.30 ч.: Запознаване на децата с програмата за деня; Инструктаж; Лека закуска;
10.00 ч.: Начало на програмата за деня: Запознаване на децата с принципите за
поведение и ориентиране в планината, техники на безопасност и оцеляване, направа на
бивак;
12.00 ч.: Обяд;
13.00 ч.: Игри и практически занимания, свързани с придобиване на опит в гората и
планината;
16.30 ч.: Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца; Отпътуване;
17.00 ч.: Пристигане в града;

7 ден:
08.30 ч.: Утринна среща; Запознаване на родители и придружаващи лица с програмата
за настоящия И за следващия ден;
09.00 ч.: Отпътуване към мястото, предвидено за деня;
09.30 ч.: Запознаване на децата с програмата за деня; Инструктаж; Лека закуска;
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10.00 ч.: Начало на програмата за деня: Запознаване с техниката на безопасност при
преминаване и направа на парапет. Катерене, спускане с въжета.
12.00 ч.: Обяд;
13.00 ч.: Игри, свързани с преминаване по въжени мостове и препяствия с помощта на
инструкторите. Работа с алпийски инвентар.
16.30 ч.: Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца; Отпътуване;
17.00 ч.: Пристигане в града;

8 ден:
08.30.ч.- Утринна среща; Запознаване на родители и придружаващи лица с програмата
за настоящия И за следващия ден;
09.00.ч.- Отпътуване към мястото, предвидено за деня;
09.30 ч.: Запознаване на децата с програмата за деня; Инструктаж; Лека закуска;
10.00.ч. Начало на програмата - образователна част - воден туризъм;
13.00.ч.- Обяд;
14.00.ч.- Кратка разходка с каяци в района. Игри по интереси;
16.30 ч.: Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца; Отпътуване;
17.00.ч.- Пристигане в града;

9 ден:
08.30.ч.- Утринна среща; Запознаване на родители и придружаващи лица с програмата
за настоящия И за следващия ден;
09.00.ч.- Отпътуване към мястото, предвидено за деня;
10.00.ч.- Пътешествия с каяци. Състезание. Игри по интереси;
12.00.ч.- Обяд – пикник край реката.
13.00.ч.: Пътешествия с каяци. Игри по интереси;
16.30 ч.: Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца. Отпътуване;
17.00.ч.- Пристигане в града.

10 ден:
08.30 ч.: Утринна среща; Запознаване на родители и придружаващи лица с програмата
за настоящия И за следващия ден;
09.00 ч.: Отпътуване към мястото, предвидено за деня;
09.30 ч.: Запознаване на децата с програмата за деня; Инструктаж; Лека закуска;
10.00 ч.: Начало на програмата за деня: Запознаване с конната езда и живота в конната
база. Яздене на коне;

6/9

Зелено приключенско училище Варна 2009
Написано от Аспарух Вълчев
Понеделник, 11 Май 2009 20:48 - Последна промяна Вторник, 04 Април 2017 13:10

12.00 ч.: Обяд - барбекю;
13.00 ч.: Игри, поход. Запознаване с науката екология.
16.30 ч.: Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца; Отпътуване;
17.00 ч.: Пристигане в града;

*Забележка: Организаторите си запазват правото за коригиране на обявената цена при
промяна на икономическите условия в страната и себейността на включените в
програмата атракциони.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОСИГУРЯВАТ:
1.
2.
3.
4.

лицензиран транспорт по време на зеленото училище;
здравна и планинска застраховка;
спортни пособия и материали, необходими за мероприятията;
хонорар на лектори и инструктори;

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ ОСИГУРЯВАТ:
1. храна;
2. такси и билети за посещение на мероприятия и спортно-технически съоръжения
извън обявените в програмата за съответния ден;
3. разходи на придружаващи лица, неангажирани с мероприятия от зеленото
училище;

НЕОБХОДИМИ ДРЕХИ И ЛИЧНА ЕКИПИРОВКА:
1.
2.
3.
4.

Малка раничка;
Шапка - подходяща за сезона;
Слънчеви очила;
Слънцезащитен крем;
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5. Спрей против насекоми;
6. Яке - подходящо за сезона;
7. Тениска с къс ръкав;
8. Панталон или анцуг, подходящи за сезона;
9. Дъждобран;
10. Резервни чорапи
11. Обувки (маратонки), подходящи за сезона и достатъчно удобни за дълго ходене;
12.
13.
14.
15.

Тоалетни принадлежности;
Бележник и химикалка;
Вода за пиене, суха храна;
Шалте - постелка за сядане.

ДЕЦАТА НЕ НОСЯТ:
1. Остри предмети, ножове
2. Запалки, кибрити
3. Лекарства, освен ако родителя не е представил списък.

И нещо много важно:
- Ако децата приемат някакви лекарства, представете списък за приемането им и по
какъв начин им влияят;
- Ако децата нямат нужда от нещо специално, инструкторите разполагат с добре
оборудвана аптечка и са подготвени да използват всичко в нея. Така че, не се налага
децата да носят лични лекарства.
- Използването на лекарства без знанието на инструкторите по време на
зеленото училище е абсолютно забранено.
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ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ:
0888
888 006
- Аспарух
Вълчев да запишете
ЗА ЗАПИСВАНЕ
ВРЪЗКА
НА
e-mail:
МОЛЯ
ИЗПРАТЕТЕ
ТРИТЕ ИМЕНА,
chudniteskali@abv.bg
/уточнете
за коя
смяна
желаете
детето/ ЕГН, ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА
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