ПОКАНА
ЗА ЕСЕНЕН СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ –
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕ
Време на провеждане: 12 – 13 ноември 2016 г.
Ръководител: Мила Велчева,
председател на Комисия за ученически туризъм при ТД „Трапезица-1902”
Планински водач: Иван Мешеков, ТД „Трапезица-1902”
Медицинско осигуряване: Ирина Йорданова
12.11.2016 г. (събота)
1. Придвижване по маршрут Велико Търново – Априлци
(с автобус, организиран транспорт от ТД „Трапезица-1902”)
- час на отпътуване – 8.00 ч.
- място на отпътуване – паркинг пред стадион „Ивайло” - Велико Търново.
2. Поход по маркиран туристически маршрут: Априлци – хижа „Тъжа”,
НП „Централен Балкан”и запознаване с природни обекти в района
- Приблизително времетраене на похода - 5 часа.
3. Настаняване за отдих и нощувка в хижа „Тъжа”.
13.11.2016 г. (неделя)
1. Походи до туристически забележителности в района:
- водопад Кадемлийско пръскало
- връх Марагидик.
2. Поход по маркиран туристически маршрут: хижа „Тъжа”- Априлци.
3. Отпътуване по маршрут: Априлци – Велико Търново
(с автобус, организиран транспорт от ТД „Трапезица-1902”)
- приблизителен час на връщане във Велико Търново – 18.30 ч.
Във връзка с организиране на проявата и заявка на транспорт и нощувка, моля,
желаещите да се включат в семинара, да се съобразят със следното:
1. Всеки участник в семинара заплаща нощувка 10 лв.
2. ТД „Трапезица-1902”поема транспорта и планинската застраховка на участниците.
3. Храната за двата дни се осигурява от всеки участник.
На свободна консумация хижата предлага: салата зеле и моркови, супа – месо и постна,
кроасани, вафли „Боровец”, чай, кафе, бира, безалкохолни напитки.
4. Проявата се организира за отчетени членове на ТД „Трапезица-1902” и е задължително
да носите със себе си туристическата книжка с марка за 2016 година .
Марката (10 лв.) може да се закупи и по време на семинара от представител на
Дружеството.
5. Срок за заявка и внасяне на сумата за нощувка (10 лв.) – до 20 октомври 2016 г.
(четвъртък), в касата на ТД “Трапезица-1902”,
всеки работен ден от 9.30 – 12.30 ч. и 14.00 – 17.30
При заявката се посочват:
- трите имена, EГН, училище;
мобилен телефон и ел. адрес за контакти
(личните данни ще се ползват за планинската застраховка на участниците).
Всички участници в семинара подлежат на инструктаж и се задължават да спазват
изискванията за безопасност, чрез подписване на декларация. Същата ще получат от
ръководителите в деня на тръгването.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Участниците да са подходящо екипирани за поход при есенно-зимни условия още при
качването в автобуса. В екипировката да са включени челник (фенерче), дъждобран, зимна
шапка и ръкавици. Настаняването в хижата ще е след приключване на похода.
10.10.2016 г.
Комисия за ученически туризъм
при ТД “Трапезица-1902”- Велико Търново

