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ДЕТСКА ВЕТРОХОДНА ШКОЛА 

Седмични тренировки 

Тренировките се провеждат в дните понеделник-петък  на Ветроходна База Искър с координати:  
 42.438 N; 23.622 E  

Графикът на тренировките се определя всяка неделя за дните от идната седмица съобразно прогнозата за 

времето, като на записаните се предоставя възможност да заявят в кои дни ще присъства детето/децата 

им. Групите ще бъдат от максимум 15 деца, като тренировките ще включват занятия на сушата и във 

водата.  

Продължителността е около 5 часа на ден с кратка обедна почивка. Тренировките ще започват около 

10:30 и завършват около 15:30. На базата ще разполагаме с треньор и помощник-треньор, които ще 

организират процеса.  

Занятията се провеждат на лодки клас Оптимист, които са подходящи за деца на възраст 8-13 години. 

Транспорт 

Необходимо е родителите сами да органзират транспорта на  децата, като  насърчаваме онези, които 

имат място в автомобилите си, да се свържат с други родители с цел оптимизация.  

Работим по въпроса за осигуряване и на собствен транспорт.  

Плащания и отчетност 

Родителите ще имат възможност да предплащат  по 5 или 10 тренировки.  При предплащане на 10 

тренировки, родителите ще ползват отстъпка. Плащанията се извършват по банков път. Заедно с 

плащането се води картон, на който ще отбелязваме кое дете колко пъти е било на тренировка.  

 ЦЕНИ ЗА 1 ТРЕНИРОВЪЧЕН ДЕН ПРИ ПРЕДПЛАЩАНЕ НА 5 ТРЕНИРОВКИ 

-За 1 дете:   60 лв   

-2 деца от едно семейство:   90 лв   

-3 деца от едно семейство:   120 лв  

 ЦЕНИ ЗА 1 ТРЕНИРОВЪЧЕН ДЕН ПРИ ПРЕДПЛАЩАНЕ НА 10 ТРЕНИРОВКИ ** 

-За 1 дете:  54 лв   

-За 2 деца от едно семейство:    81 лв  

-За 3 деца от едно семейство:   108 лв 

** В случай , че децата са членове на СК БУЛСЕЙЛИНГ плащанията могат да се извършват за всяка 

тренировка поотделно при описаните преференциални условия.  

 

https://www.google.com/maps/place/%D1%8F%D0%B7.+%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80/@42.4388483,23.6220292,18z/data=!4m5!3m4!1s0x14ab327902d32543:0x171bd4577dc1a610!8m2!3d42.4578284!4d23.584754
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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 

 


