Национална Скаутска Организация на България
НСОБ, София 1360, Люлин 1, бл. 15, вх. Б, ап. 21, e-mail: board@scoutbg.org, web: www.scoutbg.org

Уважаеми скаути и приятели,
Национална Скаутска Организация на България има огромното удоволствие да ви
съобщи, че от 13-и до 21-и август 2016 г. ще се проведе Национален летен скаутски
лагер „Скаутите помагат” в местността „Дутова поляна” до село Старосел,
Пловдивско.
По време на лагера скаутите ще бъдат разпределени в патрули от 6-8 човека и
така ще участват в различните скаутски дейности. Всеки патрул ще построи свой
собствен бивак на открито и ще се включи в традиционните дейности като
разузнаване, нощен поход, скаутска олимпиада, скаутски игри, оцеляване и др.
Таксата за участие е 200 лв. като тя включва 8 нощувки, храна за целия престой,
застраховка и транспорт от град Пловдив до мястото на провеждане на лагера и
обратно. Участниците ще са във възрастова група от 12 до 18 г.
Записването на всички става чрез заплащане на капаро в размер на 100
лв., документ удостоверяващ здравословното състояние на участника в лагера
издаден от личния лекар (по образец ) предоставена на самият лагер и попълнена
бланка за участие, изпратена на e-mail: starosel@scoutbg.org, не по-късно от
15.07.2016 г.
Всеки участник, който се запише между 15.07.2016 г. и 01.08.2016 г. ще трябва
да заплати такса в размер на 250 лв.
Участници без изпратени документи, в дадения срок, няма да бъдат
допуснати до участие в лагера.
Втори участник от едно семейство се ползва с 20 % намаление, независимо от
времето в което се е записал.
Всеки участник трябва да разполага с необходимата екипировка, приложена към
инструкцията, както и да е запознат с правилника за вътрешния ред на лагера.
Условия за участие:
- Капаро в размер на 100 лв. платено не по-късно от 15.07.2016 г.;
- Попълнена бланка за участие с трите имена и ЕГН ;
- Документ удостоверяващ здравословното състояние на участникът
в лагера издаден от личния лекар не по-рано от 10.08.2016 г.,
който трябва да се носи при пристигането в лагера.
1. Участниците между 12 и 18 години трябва да пристигнат в чакалнята на ЖП
гара Пловдив не по-късно от 12:00 часа на 13.08.2016 г.
2. Всеки участник трябва да разполага с необходимата екипировка, приложена
към инструкцията.
3. Използването на мобилни телефони и други електронни устройства по време
на лагера е позволено само в часовете от 18:30 до 19:30 часа.
4. Лагерът приключва на 21.08.2016 г. с транспортирането на всички
участниците до ЖП гара Пловдив в 10:00 часа.
5. Участници със специфични хранителни изисквания (вегетарианци) и
заболявания, трябва да съобщят за това при записването си.

Национална Скаутска Организация на България
НСОБ, София 1360, Люлин 1, бл. 15, вх. Б, ап. 21, e-mail: board@scoutbg.org, web: www.scoutbg.org

Информация за заплащане на лагерната такса:
Вариант 1: По банков път по сметка:
Банка ДСК - клон София (Калоян) - Национална Скаутска Организация на България
IBAN: BG30STSA93000017892170 BIC: STSABGSF
Вариант 2: В брой - на регионалния водач по места.
Водач на лагера: Кирил Иванов

Комендант на лагера: Георги Ангелов

e-mail: kiril.ivanov@scoutbg.org

email: georgi.n.angelov@gmail.com

тел: 0877400347 (vivacom)

тел: 0988353324 (bob)
0878240480 (vivacom)

За добри дела Бъдете Готови!
Екипът

