
Лят на приключенска занималня 

27-31.07.2020 г. 

“Малък Ориент ировач“ 
 

27.07.- Понеделник 

 

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

от път уване към Вит оша. 

 

09:30 ч. - 10:00 ч. - Крат ък инст рукт аж за противоепидемичнит е мерки и правила 

 

10:00 ч. - 12:00 ч. - Преход по маршрут : Белат а Вода - мест ност  Тихия кът  

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 от дих, чет ене на книжки и приказки, 
тихи игри. 

 

13:00 ч. - 15:30 ч. – Занимания по ориент иране, спорт но кат ерене; алпийски способи за 

преодоляване на препят ст вия - въжен мост , слак лент а, комбинирани игри 

 

15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска  

16:00 ч. - 17:00 ч. – Игри на от крит о 

17:15 ч. - От път уване за София 

 

18:00 ч. - Прист игане в София и изпращане на децат а 

 

 

28.07.– Вт орник 

 

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

от път уване към Вит оша. 

 

09:30 ч. - 10:00 ч. - Крат ък инст рукт аж за противоепидемичнит е мерки и правила 

 

10:00 ч. - 12:00 ч. – Научна работ илница с Космически Предизвикат елст ва на т ема 

“Ориент иране” 

 

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 от дих, чет ене на книжки и приказки, т ихи 

игри 

 

13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на от крит о - спорт но кат ерене; алпийски способи 

за преодоляване на препят ст вия - алпийски т ролей над река, слак лент а, комбинирани 

игри 

 

15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска  



16:00 ч. - 17:00 ч. – Игри на от крит о 

17: 15 ч. - От път уване за София 

 

18:00 ч. - Прист игане в София и изпращане на децат а 

 

 

29.07.– Сряда 

 

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

от път уване към Вит оша 

 

09:30 ч. - 10:00 ч. - Крат ък инст рукт аж за противоепидемичнит е мерки и правила 

 

10:00 ч. - 12:00 ч. - Преход по маршрут : х. “Офелии” - по Кокозелскат а път ека до 

Злат ни Мост ове 

 

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

 

13:00 ч. - 15:30 ч. – Занимания по ориент иране, спорт но кат ерене; алпийски способи за 

преодоляване на препят ст вия – въжен мост , слак лент а, комбинирани игри 

 

15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска  

16:00 ч. - 17:00 ч. – Игри на от крит о 

17: 15 ч. - От път уване за София 

 

18:00 ч. - Прист игане в София и изпращане на децат а 

 

 

30.07.– Чет върт ък 

 

08:00 ч. - 08:30 ч. - Събиране на децат а на паркинга пред НС “Васил Левски” и 

от път уване към Мальовица 

 

10:30  ч. - 12:00 ч. - Лек преход до ЦПШ Мальовица до Яворова поляна 

 

12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на Яворова поляна 

12:30 ч. - 13:00 ч. - Транспорт иране до хот ел Дивит е пет ли 

 

13:00 ч. - 15:30 ч. – Акт ивни занимания на от крит о в района на хот ел Дивит е пет ли - 

спорт но кат ерене и  комбинирани игри 

 

15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска 

 

16:00 ч. - 17:00 ч. – Отпът уване за София 

18:00 ч. - Прист игане в София и изпращане на децат а 

 

 

 



 

31.07.– Пет ък 

 

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

от път уване към Вит оша 

 

09:30 ч. - 10:00 ч. - Крат ък инст рукт аж  

 

10.00 ч. - 12:00 ч. - Преход по маршрут : х.Боерица - х.Момина Скала 

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 от дих, чет ене на книжки и приказки, 
тихи игри 

 

13:00 ч. - 15:30 ч. – Акт ивни занимания на от крит о - спорт но кат ерене; алпийски 

способи за преодоляване на препят ст вия - алпийски т ролей над река, слак лент а, 

комбинирани игри 

 

15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска 

 

16:00 ч. - 17:00 ч. – Игри на от крит о  

17:15 ч. - От път уване за София 

18:00 ч. - Прист игане в София и изпращане на децат а 
 
 
 
 
 
***Фирмат а си запазва правот о на промени в програмат а при непредвидени обст оят елст ва. 

 
***Програмат а е запазен продукт  на Мачирски спорт “ 


