
1 
 

Информационно писмо 

United in Adventure 

 

Добре дошли на мястото за повече информация за събитието United in Adventure! 

Събитието представлява кратък тренинг за личностно развитие, който ще се проведе сред 
природата. Ще бъде интензивен и предизвикателен.  Целите ни ще бъдат подобряване на 
работата в екип чрез саморефлексия, размяна на обратна връзка и групови дейности на 
открито.  

Попълнете регистрационния формуляр до 20 септември: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrQxqDZPhZtFjTcG-Dlb63oZ0vcEPL3N-MuEERf-
XyMprxvg/viewform?c=0&w=1.  

Ако сте одобрени за участие, ще бъдете уведомени по имейл. 

Ще бъде организирана среща в София с одобрените участници, на която да платят таксата от 
25 лв в брой и да получат лично повече информация за програмата. Плащането на таксата на 
тази среща е важно, за да гарантира участие. Детайли за времето и мястото на срещата ще 
предоставим допълнително. 

 

Начало и край на програмата 

Среща на групата  - 6:30 ч на 1 октомври (събота) на касите на Централна гара, София.  

Тръгване – С влак от София към място в Южна България (мястото ще бъде съобщено в 

началото на програмата и там ще започнат дейностите на открито) – 7:00 ч на 1 октомври 

Връщане - С влак до София вечерта на 2 октомври (неделя) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrQxqDZPhZtFjTcG-Dlb63oZ0vcEPL3N-MuEERf-XyMprxvg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrQxqDZPhZtFjTcG-Dlb63oZ0vcEPL3N-MuEERf-XyMprxvg/viewform?c=0&w=1
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Какво е необходимо всеки участник да носи:           

 Спален чувал 

 Шалте 

 Раница 

 Удобни обувки (най-добре туристически) 
 Дрехи за топло и студено време 

 Достатъчно вода (2 – 2,5 литра) 
 Челник/фенерче 

 Джобни пари 

 Фотоапарат; GoPro (който има - препоръчително)  

 

 

 

Какво се осигурява на участниците: 

 Непромокаеми платнища 

 Въжета  и карабинери 

 Пелети, запалки, кибрити 

 Малка брадва, лозарска ножица 

 Бели флагове 
 Флумастери за рисуване върху текстил 

 Листа и моливи 

 Храна* 
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*Важно: 

Програмата е частично съфинансирана от Еразъм+. Тази финансова подкрепа, заедно с таксата 

за участие, покрива транспорта, материалите, консумативите и храната на участниците за две 

хранения (обяд и вечеря на 1 октомври). Останалите хранения се поемат от участниците. 

 

Допълнителна информация 

Програмата ще е натоварена. Необходимо е участниците да бъдат в добри физическа форма и 
здравословно състояние. 
 
Ако някои от участниците вземат редовно лекарства, трябва да ги носят със себе си. 
 
Настоящата програма не ангажира фондация "Смокиня", организация Ukrajinska iniciativa jižní 

Moravy, програма Еразъм+ или други юридически и физически лица на територията на 

България и в чужбина с каквато и да е отговорност по отношение на съдържанието, качеството 

и изразените позиции и твърдения по време на промотирането и изпълнението ѝ. Това 

мероприятие е свободно и доброволно за участие и всеки участник сам отговаря за 

физическата и психическата си безопасност. Фондация "Смокиня", организация Ukrajinska 

iniciativa jižní Moravy, програма Еразъм+ или други юридически и физически лица на 

територията на България и в чужбина са освободени от отговорност за причинени материални, 

физически и/или психически вреди. Със записването си всеки участник поема потенциален 

риск от собствено име за собствена сметка. 

Контакти 

Имейл - unitedinadventure@yahoo.com 

Телефон - 0886 432 153, Дари 

mailto:unitedinadventure@yahoo.com
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