Проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“
BG05M9OP001-2.018-0048- С01 по ОПРЧР и
BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР

НА ВНИМАНИЕТО
НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че се организира „зелено училище“ по проект „Реализация чрез интеграция в
Община Вълчи дол“ финансирано от ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01
ОП НОИР, считано от 08.09.202020 г. до 11.09.2020 г., както следва:
Програма за пътуването:
Период: 08.09.2020 г. – 11.09.2020 г.
1.1. Начален пункт - час и място на тръгването: СУ ”В.Левски”-гр.Вълчи дол, 08.09.2020 г., 09:00 часа.
1.2. Краен пункт - очаквано време на пристигането: к.к. „Златни пясъци“, х-л „Силвер“ гр.Варна, 12:00 часа
на 08.09.2020 г.
1.3. Час и място на тръгването от крайния пункт: 11.09.2020 г. в 13:00 часа от комплекс к.к. „Златни
пясъци“, х-л „Силвер“ гр.Варна.
1.4. Очаквано време на завръщането: СУ ”В.Левски”-гр.Вълчи дол, 11.09.2020 г. в 16:00 часа
2. Настаняване на групата/брой нощувки: хотел „Силвер”, к.к. „Златни пясъци“ гр.Варна, 3 нощувки
3. Хранене на групата: брой закуски - 4, брой обеди - 4, брой вечери - 3 в хотел „Силвер”, к.к. „Златни
пясъци“ гр.Варна., като в менюто се включва, както следва:
Сутрешна закуска; Закуска в 10:00 часа; Обяд, в т.ч. първо ястие(супа, таратор), основно ястие (с месо и
такова за вегетарианци) и десерт; Следобедна закуска в 15:00 часа и Вечеря (основно и десерт). В първия и
четвърти ден (дните на пристигане и отпътуване) се осигурява суха храна и напитка (минерална вода) за
сутрешната закуска на първия ден при пристигане; Закуска в 10:00 часа; Обяд, в т.ч. първо ястие (супа,
таратор), основно ястие (с месо и такова за вегетарианци) и десерт; Следобедна закуска в 15:00 часа и
Вечеря (основно и десерт). За четвъртия ден (денят на отпътуване), се осигурява Сутрешна закуска; Закуска
в 10:00 часа; Обяд, в т.ч. първо ястие (супа, таратор), основно ястие (с месо и такова за вегетарианци) и
десерт; Следобедна закуска в 15:00 часа - суха храна и напитка (минерална вода).
4. Транспортът ще се осъществи с автобуси:
- Автобус – рег.№ В9172 НА Марка Мерцедес 0350 РХД , 50 + 1 местен , талон № 007379642 , год. на
производство 01.07.1998 , Талон за техн.преглед №22623603 от 20.06.2020 до 20.12.2020
- Автобус –рег.№В9174НК, Марка : Мерцедес 413 ЦДИ , 20+1 местен ,талон №00808729 , рег. 17.02.2005 ,
Талон за техн. преглед № 21435130 от 30.01.2020 до 30.07.2020
-Автобус – рег.№ В0874 ВК, Марка БОВА ФХД 12 , 58+1 местен , год.на производство 10.03. 2003, талон
№007608695 , техн.преглед № 217 73423 валиден от 10.03.2020 до 11.09.2020, застраховки: ”Гражданска
отговорност”, „Злополука на пътниците в обществен транспорт”. Питранс 2 ООД - ЕИК 203277079 ,
лиценз №10293 , издаден от Министерство на транспорта
5. Учениците са застраховани със застраховка „Злополука на учащи”, сключена със застраховател "Армеец”
АД .
6. Пътуването е организирано от туроператор „АЛ ТУР ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД , с адрес на
управление: гр. Варна 9000, район р-н Приморски, д-р Иван Богоров № 9, вх. А, ет.4, ап. 46,
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: 202497108, тел./факс 0885603368, e-mail: alltourbg@abv.bg , a_koceva@abv.bg лице за
контакт Албена Димитрова Коцева – управител, притежаващ удостоверение за регистрация № РК017275 и
застрахователна полица "Отговорност на туроператора" № 13062010010692/23.06.2020 г., валидна до
22.06.2021 г., фирма и адрес на застрахователя: ЗК «Левинс» АД, гр. Варна.
7. Цената е за сметка на Проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ ДБФП№
BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР: Цената включва: пътя, нощувки и 4 храно
дни, както и входни такси и др. атракции
8. Плащания: Средствата са осигурени от проект Проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи
дол“ ДБФП№ BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР 9. Децата трябва да носят:
личен багаж за престоя и други вещи по преценка на родителя.
Проектът „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 и
Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана
от Европейския социален фонд на Европейския съюз

