БЪЛГ АРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ - СОФИЯ
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ПЛЕВЕН

РЕГЛАМЕНТ
ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД
"ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛА" ПЛЕВЕН - КАРЛОВО 11-19 ЮЛИ 2017
1. Участниците в похода, групирани в лъчове, преминават по различни предварително
определени маршрути в Стара Планина. Всеки лъч има ръководител, помощник
ръководител, лекар и планински водач, определени от общо събрание на Общински
комитет "Васил Левски" Плевен. Кандидатите да са с доказани физически и морално етични качества, готови за многочасови преходи по разнообразен терен в Централен
Балкан.
2. Здравословното състояние на учениците до 18 годишна възраст се доказва с
медицинско удостоверение от 7-11.07.2017 г.Чрез декларация по образец на МО се
удостоверява съгласието на родителите им за участие в проявата.
3. Екипировката да е съобразена с разнообразния терен и времето за провеждане на
похода. Туристите носят отличителни тениски по време на участието на тържествата в
Карлово на 18.07.
4. Учениците се включват в тематични вечери посветени на живота и делото на Васил
Левски.
5. Необходими документи:
• Лична карта или лична ученическа карта;
• Медицинско удостоверение с дата 7-11.07.2017 Г.;
•
•

Декларация по образец на МО;
Застраховка (индивидуална или групова, направена от ръководителя на лъча).

6. Организаторите осигуряват безплатен транспорт за учениците от Плевен и
ръководителите на лъчове. Всеки участник заплаща сам разходите за тениска,
застраховка, нощувка и храна. А възрастните и за транспорт.
7. Предимство за включване в лъчовете имат учениците от Плевен и дългогодишни
традиционни участници от Плевен, Карлово, Никопол, Видин.
Потвърждаване на участие в похода става чрез плащане на 50 лева капаро в срок до
30.03.2017 г.
8. До 30.05.2017г. ръководителите на лъчове представят на главния ръководител на
похода списъци с имената и ЕГН-та на участниците, както и справка за нощувки и
транспорт.
9. До 05.07.2017 г. ръководителите на лъчове представят на г
похода копие от застрахователна полица и придружава
10. Справки на email:

nie@vasillevski.org
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