
Лят на приключенска занималня 

24-28.08.2020 г. 

“Изкуст во“ 

 
24.08.- Понеделник 

 

08:30 ч. - 08:45 ч. - Събиране на децата на паркинга пред НС “Васил Левски” и 
отпътуване към Витоша. 

 
09:30 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж за противоепидемичните мерки и правила 

 
10:00 ч. - 12:00 ч. - Научна работилница с “НИМ Анимации” на тема “Анимация 

12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии”. 

12:30 ч. - 13:00 ч. - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи 
игри. 

 
13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски 
способи за преодоляване на препятствия - въжен мост, слак лента, комбинирани игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за 

следобедна закуска  

16:00 ч. - 17:00 ч. – Игри на открито 

17: 15 ч. - Отпътуване за София 

 
18:00 ч. - Пристигане в София и изпращане на децата 

 
 
 

25.08.– Вт орник 
 

08:30 ч. - 08:45 ч. - Събиране на децата на паркинга пред НС “Васил Левски” и отпътуване 
към Витоша. 

 
09:30 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж 

 
10:00 ч. - 12:00 ч. – Преход в района х. “Офелии” 
 
12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии” 

 
12:30 ч. - 13:00 ч. - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри 

 
13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски способи 
за преодоляване на препятствия - алпийски тролей над река, слак лента, комбинирани 
игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска  

16:00 ч. - 17:00 ч. – Игри на открито 

17: 15 ч. - Отпътуване за София 

 
18:00 ч. - Пристигане в София и изпращане на децата 



26.08.– Сряда 
 

 

08:30 ч. - 08:45 ч. - Събиране на децата на паркинга пред НС “Васил Левски” и отпътуване 
към Витоша. 

 
09:30 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж 

 
10:00 ч. - 12:00 ч. – Преход в района х. “Офелии” 
 
12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии” 

 
12:30 ч. - 13:00 ч. - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри 

 
13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски способи 
за преодоляване на препятствия - алпийски тролей над река, слак лента, комбинирани 
игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска  

16:00 ч. - 17:00 ч. – Игри на открито 

17: 15 ч. - Отпътуване за София 

 
18:00 ч. - Пристигане в София и изпращане на децата 
 

 

 
27.08.– Чет върт ък 

 

08:30 ч. - 08:45 ч. - Събиране на децата на паркинга пред НС “Васил Левски” и 

отпътуване към арт център “Вихрони”, с. Долно Камарци,  за целодневна детска 

работилница “Легенда за гората и хората” 

10:00 ч.  – Кратък инструктаж 

10:00 ч. - 12:00 ч. -  Занимания с арт център “Вихрони” 

12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии” 

12:30 ч. - 14:00 ч. - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри 

14:00 ч. - 16:00 ч. –  Занимания с арт център “Вихрони” 

16:00 ч. - Предвидено време за следобедна закуска  

16: 15 ч. - 17:00  – Игри на открито 

17:00 -  - Отпътуване за София 

18:00 ч. - Пристигане в София и изпращане на децата 

 

 
 

28.08.– Пет ък 
 

08:30 ч. - 08:45 ч. - Събиране на децата на паркинга пред НС “Васил Левски” и отпътуване 
към Витоша. 

 
09:30 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж 

 
10:00 ч. - 12:00 ч. – Преход в района х. “Офелии” 



 

12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд - планинско барбекю - Децат а сами ще т рябва 

да пригот вят  своет о хапване :)  

 
12:30 ч. - 13:00 ч. - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри 

 
13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски способи 
за преодоляване на препятствия - алпийски тролей над река, слак лента, комбинирани 
игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска  

16:00 ч. - 17:00 ч. – Игри на открито 

17: 15 ч. - Отпътуване за София 

 
18:00 ч. - Пристигане в София и изпращане на децата 
 

 

 

***Фирмата си запазва правото на промени в програмата при непредвидени 
обстоятелства. 

 
***Програмата е запазен продукт на Мачирски спорт“ 


