
 

СКИ УЧИЛИЩЕ 04 - 08.02.2019 год. 
Уважаеми родители, 

Наближава времето за нашата ски седмица. 

Планирано е тя да се проведе в периода от 04 - 08 
Февруари 2019 год. Надяваме се, че условията за ски ще бъдат достатъчно добри 

през посочената седмица, за да спазим календара на училището. 

Ски-седмицата е част от обучението по физическо 
възпитание и има за цел развитието и укрепването на детското 

здраве и изграждане на имунитет. Обучението по ски се провежда 

от квалифицирани англо-говорящи инструктори на ски 

училище „Витоша ски“. Децата от всяка възрастова група ще 

бъдат разделени в групи от начинаещи до напреднали. 

Участниците ще тръгват от училището всеки ден в 8:30 ч. Децата от Детската градина 

(Іва и ІІра група) ще се връщат в 14:00 ч. в училище за следобеден сън, а останалите 

ученици ще се приберат от планината в 16:30 ч. 

Ски групи Тръгване Връщане Цена 
Nursery & Reception 08:30 ч. 14:00 ч. 360 лв.  
Grades 1 - 6 08:30 ч. 16:30 ч. 390 лв. 
Grades 7 - 11 08:30 ч. 16:30 ч. 410 лв.  

 

Сноуборд група Тръгване Връщане Цена 
Grades 3 - 6 08:30 ч. 16:30 ч. 400 лв.  
Grades 7 - 11 08:30 ч. 16:30 ч. 420 лв. 

 

 
Цената включва:  
 5 дни обучение по ски / сноуборд в група 
 Транспорт с лицензиран автобус 
 екипировка ROSSIGNOL  
 планинска здравна застраховка  
 лифт карти 

 
Храната се осигурява от родителите! (има възможност децата да закупуват топъл 
обяд и чай от ресторанта, затова е препоръчително е да имат джобни пари в себе си) 
 

 
Краен срок за потвърждение и заплащане 19.12.2018. 

 

Внимание: Децата, които имат лична екипировка, тя се приема след уточняване на 
нейната надеждност и пригодност и се приспадат по 15лв. от горепосочените цени. 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
от .......................................................................................................................  

трите имена 

 
родител на .......................................................................................................  

трите имена 

 
Желая детето ми да участва в ски седмица на Витоша:  

 Ски 

 Сноуборд  

 Не  

 
Желая детето ми да участва в сноуборд курс:  

 Да   

 Не  

 
Ниво на ски умения: 

 Никога не се е качвал/а на ски 
 

 Качвал/а се е на ски 
 

 Начинаещ 
 

 Напредващ 
 

 Напреднал 
 
 
Наличие на ски екипировка ( ски, щеки и ски обувки): 
 

 Да 
 

 Не 
 

 
Кой номер обувки носи детето: ............... 
 
Дата: 

 
Подпис: 


