
РЕГЛАМЕНТ И УКАЗАНИЯ
V ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Х. „Алеко“ – Черни Връх, ПП „Витоша“

І. Цел на туристическия празник:
 Обхващане на максимален брой ученици на възраст 5-12 клас от столичните училища;
 Запознаване на младите хора с ползите от планинския туризъм, 
 Създаване на позитивно отношение към природата 
 Изграждане на теоретични знания за правилата за безопасност при планински преходи и 

практически умения за оцеляване в планината. 

ІІ. Организатор, време и място на провеждане:
Столична община в партньорство и Български туристически съюз организират V 

Туристически поход за ученици от столичните училища по маршрут -  х. „Алеко“ до Черни Връх, 
ПП „Витоша“.
Инициативата е насочена към ученици от 5 до 12 клас и ще се проведе на  28 септември 2018 г. 
/петък/.

ІІІ. Заявки за участие:
Заявки за участие се подават в срок до 25 септември 2018 г., 17.30 часа по електронна поща: e-mail: 

n.gerova@sofia.bg

IV. Изисквания за екипировка 
 Удобни планински обувки, подходящо туристическо облекло, раница, храна и вода

V. Документация:
 Списък на учениците с две имена, клас и ръководител, заверен с подпис и печат от директора; 

без лични данни (сканиран);
 Заповед на директор за извеждане на учениците 

С цел безопасност, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ препоръчва на 
участниците сключване на планинска или туристическа застраховка. 

VI. Маршрут на похода:

8:00 ч. - Сборен пункт – Национален стадион „Васил Левски“– раздаване на сандвичи и вода
10:00 ч. - Пристигане на х. Алеко и поставяне на начало на похода от х. „Алеко” до  Черни връх 
12:30 - 13:30 ч. – Посрещане и награждаване на участниците, изкачили „Черни връх” 
14:00 ч. – Тръгване от Черни връх към х. „Алеко“
16:00 ч. – Отпътуване от х. „Алеко“ с осигурен автобусен транспорт към Национален стадион 
„Васил Левски“
17:00 ч. - Пристигане на Националния стадион „Васил Левски“
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