
 

Организационният комитет на 14-тия Балкански пещерен сбор има удоволствието да Ви информира, 
че уеб страницата на събитието е достъпна и вече  можете да се регистрирате. Ето защо, дойде 

време да ви информираме за условията за участие в сбора , съответно и някои други подробности.  

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ  е  30 ЕВРО ИЛИ НЕЙНАТА РАВНОСТОЙНОСТ В ЛЕВА 
При ранна регистрация - преди 31 март 2020 г.  таксата  ще бъде - 20 евро   
След 31 март 2020 г. ще е : 30 евро 
Таксата включва: 

Достъп до всички дейности, изложби, презентации, демонстрации и други официални събития 
в рамките на сбора ;       

 Организирани прониквания  в пещери с водач ;       
 Осигурен транспорт до пещерите включени в екскурзионната програма и някои туристически 

атракции, с изключение на онези, които ще се извършват с персонален транспорт.       
Достъп до ресторанта в хижа Бачо Киро (с преференциални цени);       
Участие в  прощалното  парти ;       
 Получаване на  пакет с  материали (тениска, гидовник, сувенири и т.н.)       

  
Хижа „Бачо Киро “ ще бъде  център на събитието - там ще се проведе регистрацията и всички 
семинари, презентации и други събития. 
Изложби и презентации 
Презентации  ще се провеждат всяка вечер , като те ще бъдат разгледани по-долу. 
Настаняване 

Хижа Бачо Киро - Дряновски манастир, България - център на събитието 

Хижа Бачо Киро предлага стаи за 2, 3, 4 и 6 души с общи тоалетни и бани. 
Цена за нощувка :  11,00 лв / легло с вкл. ДДС  
 Къмпинг Стринава - Дряновски манастир 
 Капацитет от 50 места в дървени бунгала с 2 и 3 легла. Широк асфалтиран паркинг. Отлични условия 
за каравани и палатки. Общи бани и бани. Местоположение - на 200 метра от хижа Бачо Киро .     
 Цени 
Бунгала  
-  8,00 лева / легло, с включено ДДС 
Палатки 
- 3,00 лева / човек с ДДС, нощувка в собствената си палатка 
керван 
- 10,00 лева / човек с ДДС, настаняване в собствена каравана. 
Храна 
В хижа Бачо Киро има ресторант. Участниците  имат 3 варианта за изхранване : да се хранят 
самосиндикално, свободна консумация в ресторанта или на столово  хранене  в ресторанта на 
хижата. Купоните за столово хранене включват закуска и вечеря и ще струват 12 лева на ден. Купони 
за хранене можете да закупите при регистрацията си. 
 Презентации 

Вечерната програма  за 2 - ри  и  3 -ти юли включва презентации ! Всички, които възнамеряват да 
представят своята организация, експедиция, иновации, слайдшоу или пещерни филми, са любезно 
поканени да попълнят и ни изпратят приложеният формуляр.  Презентациите трябва да се подготвят 

на Microsoft Office Power Point - най-ниската допустима версия е PP-2007! Моля, имайте предвид, че 
продължителността на презентацията трябва да на  бъде повече от 25 минути.  

http://balkancaverscamp.weebly.com/


Крайният срок за заявки  е 31 май 2020 г.!  Представянето  на постери също са добре дошли.  

Моля, попълнете своята заявка и я изпратете на посочения във формуляра адрес до 31 май 2020 г. 

 Организационния комитет бъде признателен на всички пещерняци, които се регистрират, 
предварително ! Благодарим ви за ценната помощ. 
 
Подробната  информация и онлайн регистрацията  са достъпни на уеб страницата на събитието 

При необходимост от  повече информация, не се колебайте да се свържете с нас 
на: contact@bgcave.org 

 

 

 

 

 ФОРМУЛЯР 

  за участие с презентация 

Име, фамилия : 
Организация :   

Страна:   

Вид на презентация  
 Моля отбележете         

                           PPT     /      Филм      /    Постер                            

Заглавие на презентацията  1:   
Заглавие на презентацията  2:   
Продължителност (в мин.): 1. 2. 

  

   

Подпис: 

 

Моля , попълнете on –line заявката  тук    

или  я изпратете  до:   contact@bgcave.org  преди 31 -ти май 2020 г. 

 

 

 

 

http://balkancaverscamp.weebly.com/
mailto:contact@bgcave.org
https://form.jotform.com/200152911121032
https://translate.googleusercontent.com/C:/Users/Alexi/Documents/BPD/BALKAN_CAVERS_CAMP_2020/contact@bgcave.org


14-ти БАЛКАНСКИ ПЕЩЕРЕН СБОР  - 1-5 юли 2020 - БЪЛГАРИЯ 

                                  ФОРМА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ 

  

име , фамилия 

  

/ спелеоложка организация / Град / Държава 

  

Личен имейл адрес 

Пристигането на участието и регистрацията на място започват на 1-ви юли 2020 г.!  

Моля резервирайте ми нощувка / легло в хижа „Бачо Киро“ за: 
  

1- ви юли 2-ри юли 3-ти юли 4-ти юли 

  
Моля, направете ми резервация  на  нощувка/легло в бунгало в къмпинг „ Стринава “ за : 
  

1- ви юли 2-ри юли 3-ти юли 4-ти юли 

  
Направих  банков превод № :                                      Дата : 
  

Забележка : Плащането за палатки или каравани ще  се извърши на място!  
  
Плащанията са в българска валута (лева), еквивалентна на цените  в евро 

Трансферните банкови разходи са за  сметката на  платеца! 

Подпис: 

Данни: 

Банкова сметка за плащане 
Банка: клон на ДСК Дряново, ул. Стефан Караджа 9, Дряново 5370              
Титуляр на банкова сметка: ООД „ Турист „ ООД Дряново 
Забележка: Плащане за настаняване 
IBAN : BG 68STSA93000003636948 
BIC: STSABGSF 

 

Моля, попълнете онлайн формата за резервация тук  

или я изпратете на: contact@bgcave.org 

 

 

 

https://form.jotform.com/200151962470044
https://translate.googleusercontent.com/C:/Users/Alexi/Documents/BPD/BALKAN_CAVERS_CAMP_2020/contact@bgcave.org
https://translate.googleusercontent.com/C:/Users/Alexi/Documents/BPD/BALKAN_CAVERS_CAMP_2020/contact@bgcave.org

