
  
  
 

ДЕТСКИ ЛАГЕРИ 2017 

Настаняване в базата 

 педагогическият персонал се настанява в непосредствена близост до децата; 

 всички помещения в Туристическия учебен център – стаи за настаняване, общи 

части и др. отговарят на изискванията за опазване здравето на децата, както и на 

изискванията за аварийна и противопожарна безопасност; 

 при пристигане в лагера, децата се настаняват по 3 /три/ в стая: 

o настаняването е в двойни стаи или тройни стаи (в зависимост от 

разпределението момичета/момчета); 

o при желание за настаняване на деца заедно (роднини, приятели и др.), се 

подава писмена молба до директора на лагера; 

o базата разполага с библиотека, спортни и развлекателни площадки, лятна 

сцена, футболно игрище, игрище за плажен волейбол, бадминтон, конна 

езда, музей на „Туризма и туристическите спортове“ и др. 

Хранене 

Лагерът осигурява хранене по четири пъти на ден – сутрин, обед, следобедна закуска 

(плод) и вечер. Така пакетът за всяко дете включва: 

o Закуска – 14 бр. 

o Обяд – 14 бр. 

o Следобедна закуска – 14 бр. 

o Вечеря – 14 бр. 

Организация 

График на автобусните превози по линия София – Туристически учебен център 

"Момина крепост", месност Ксилифор  – София 

Отпътуване – 08.30 ч. 

Завръщане – 13.00 ч. 

Място - Национален стадион "Васил Левски" 

 автобусът е обозначен с табела като специализиран превоз на Юнити Академия; 

 при пристигане потърсете представител на организатора/придружаващ учител, 

който ще етикетира багажа на детето и ще му посочи мястото в автобуса; 

 часът на заминаване ще бъде строго съблюдаван от организатора. При 

невъзможност за идване навреме или изпускане на часа за заминаване, родителите 

носят отговорност за транспортиране на детето до лагера; 



  
  
 

 по желание родителите могат да доведат детето и да го вземат от лагера сами. В 

такъв случай те трябва да уведомят ръководителя на лагера и да спазят точно 

графика, за да не се нарушава работата на цялата смяна. 

Какво да носим? 

Дрехи 

 15 комплекта бельо; 

 15 чифта чорапи; 

 2 пижами (от две части); 

 4 чифта къси панталонки; 

 10 бр. фланелки с къс ръкав; 

 2 бр. фланелки с дълъг ръкав; 

 2 бр. дълги панталони (дънки или джинси); 

 2 бр. пуловера или блузи с дълъг ръкав; 

 2 бр. якета (тънко и дебело); 

 1 бр. облекло подходящо за гала вечер; 

 2 бански костюма, шапка и очила за плуване; 

 1 чифт джапанки; 

 1 спортна шапка; 

 екип за спорт и планина; 

 1 комплект анцуг; 

 1 чифт спортни обувки; 

 1 чифт планински обувки; 

 1 топла шапка; 

 туристическа бутилка за вода; 

 дъждобран (непромокаемо яке) с качулка; 

 удобна малка раница. 

 тоалетни принадлежности; 

 сапун; 

 шампоан/балсам; 

 четка и паста за зъби; 

 спрей против насекоми; 

 слънцезащитен крем с висок фактор. 

Джобни пари 

Добре е детето да разполага със сума около 50-80 лв. за цялата смяна. По желания на 

родителите, сумата може да бъде съхранявана в отделен плик при ръководителя на 

групата. Детето ще получава дневна сума определена от родителите. 

Телефони и техника 



  
  
 

Децата може да носят мобилни телефони и фотоапарати. 

Не се допуска носенето на компютри, лаптопи, електронни падове, камери, плейъри и 

друга скъпа електроника, освен упоменатите по-горе. 

Децата могат да използват свободно мобилните си телефони в периода 20:00 – 22:30 ч, 

както и по време на пътуването към и от лагера. През останалото време, телефоните им ще 

бъдат у педагогическия персонал на Юнити Академия. Организаторите не носят 

отговорност за изгубен, забравен, повреден или откраднат телефон по време на ползването 

им от децата. 

 


