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До
Всички туристически дружества
Членове на „Сдружение Български туристически съюз“

Уважаеми колеги,
Във връзка с решение на заседание на УС на БТС, Протокол № 51-11, по
т. 18 от дневния ред и с Заповед № 189/19.08.20 г. Ръководството на
Българския туристически съюз има удоволствието да Ви покани на работна
среща – семинар, който ще се проведе на:
- 12 и 13 септември 2020 г. в туристически учебен център „Момина крепост“ м.
Ксилифор – град Велико Търново, за туристическите дружествата от Северна
България
- 19 и 20 септември 2020 г. в туристически учебен център „Момина крепост“ м.
Ксилифор – град Велико Търново, за туристическите дружествата от Южна
България.
При следния дневен ред:
1. Информация за цели и задачи на БТС, като организация за спортно-

туристическа дейност.
2. Споделяне

на добри практики за възстановяване на
туристически съюз.

Юношески

3. Създаване на кооперативи за спортно-туристическа дейност.
4. Споделяне на опит от туристическите дружества за организиране на

мероприятия за спортно-туристическа дейност по спортен календар.
Програма за провеждане на семинара:
Събота
11.00ч. – 13.30ч. - пристигане и настаняване и регистрация;
14.00ч. – откриване
14.00ч. – 16.00ч. – работна среща- първа сесия;
16.00ч. – 16.30ч. – кафе пауза;
16.30ч. – 18.00ч. – работна среща- втора сесия;
18.00ч. – закриване

19.00ч. вечеря

Неделя
08.00ч. – 10.00ч. – закуска по заявка
Всяко туристическо дружество има право да участва с двама представители.
Разходите за нощувка и храна се поемат от туристическите дружества.
Цена:
-

35,00 лева на човек за нощувка в двойна или тройна стая и вечеря
45,00 лева на човек за нощувка в самостоятелна стая и вечеря
4,50 лева - закуска с допълнителна заявка

За информация и записване до 04.09.2020 г.:
моб. тел. 0882 966 310 – Иван Тодоров
0882 566 777 – Веселина Цветкова
e-mail: org.bts@abv.bg
cvetkovabts@abv.bg

Председател:

/доц. д-р Венци Росманов/

