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ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ СПОРТЕН КЛУБ БУЛСЕЙЛИНГ! 

 

Какво ви дава членството в СК БУЛСЕЙЛИНГ?  

- Достъп до материалната база на клуба и практикуване на ветроходен спорт с наличните лодки без 

ограничение*; 

- Възможност да съхранявате собствена лодка и оборудване на територията на базата на 

преференциални цени; 

- Наемане на треньор на преференциални цени; 

- Възможност да ви осигурим асистенция с моторна лодка на преференциални цени; 

- Участие в събитията, организирани от клуба, без допълнителна такса; 

- Възможност да доведете безплатно придружител, с който да споделите емоцията на ветроходния 

спорт; 

- Възможност, чрез заплащане на членски внос, да подпомогнете развитието на клуба и детската 

ветроходна школа. 

 

Какво можете да очаквате от нас? 

Ние ще полагаме постоянни усилия за подобряване на материалната база на клуба, и неговата 

инфраструктура с цел улесняването в максимална степен на достъпа до ветроходство и водни 

спортове за нашите членове. Целта ни е да развием базата, която ще е предпочитано място за 

ветроходство и водни спортове за вас, семейството и приятелите ви. 

 

Как да се присъедините към СК БУЛСЕЙЛИНГ и колко ще Ви струва?  

 

Лесно е! Потърсете ни на посочените контакти и ще получите документи за присъединяване и 

членство в клуба. 

Членството е свързано със заплащане на членски внос, при следните условия: 

- Месечен членски внос за възрастен - 100лв, за дете до 16г - 50лв; 

- При заплащане за 12 месеца за възрастен - 1100лв, за дете до 16г - 550лв. 

 

Членството в клуба Ви дава възможност целогодишно и безплатно да Ви придружава втори член от 

семейството. Въпреки това, ако желаете да подпомогнете клуба, останалите членове на семейството 

ви могат да се присъединят към него, заплащайки членски внос с 50% отстъпка.  

 

Обадете се на +359887805927 и потърсете Емил Иванов (Управител на клуба), пишете на 

info@bulsailing.com или ползвайте контактната форма на www.bulsailing.com  

 

За новини, свързани с клуба, последвайте FB страницата „Ветроходна база Искър“ 

Очакваме ви!   

 

* Ползването на материалната база на клуба се извършва след съгласуване с останалите 

членове и планирани дейности 
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Плащания по банков път могат да бъдат направени по следната банкова сметка:  

Получател: СПОРТЕН КЛУБ БУЛСЕЙЛИНГ 

IBAN: BG06RZBB91551014839281 

BIC/SWIFT RZBBBGSF 


