
   Важна   и  нформация за
в  сички   л  агери: 

Регистрационната такса от 30 лв за лагер 
и 20 лв за тези, които ще използват 
организирания от нас превоз, може да 
бъдат внесени лично на адрес:
СЕД – София,
ул. “Феликс Каниц” № 20
вх.А, ап.8, 1606 София
или с пощенски запис на името на 
Вяра Кирилова Тинева,
ул. „Феликс Каниц“, №20, вх.А,ап.8; 
1606 София

Само платилите таксата преди крайния 
срок за регистрация, ще могат 
да участват в лагера!
Регистрационната такса е част от общата 
сума и при отказ,тя не се възстановява!
Записалите се за лагера, ще получат 
писмо с допълнителна информация.
 
Организатор: Фондация СЕД

 СЕД - София
 ул. “Феликс Каниц” № 20

        вх. А, ап.8
               1606 София
               тел. 02 481 64 08; 0878460074
                  е-mail: sedsofia@abv.bg
             www  .  cefbg  .  org     
 Поканата може да бъде     размножавана

Регистриралите се 
до 21 април 2017

ще ползват 7% отстъпка от таксата за
лагера 

Добре дошли в сайта за деца:
www.otkrivateli.com

Регистрирайте се сега, за да направите
своите открития!

               www  .  otkrivateli  .  com                                         
 

   ЛЛЕЕТНТНИИ  

  
ЛЛААГГЕЕРИРИ
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 ‘Откриватели’ 
                 10  -1  5     юли   20  1  7

(7-10 години) 

Приготви се,
да откриеш чудни истории за обикновени 
хора
в Библията! 
КОИ СА ТЕ?...

Очакват те
също
страхотни разходки,  супер игри, много песни
и куп изненади!

- - Възраст:Възраст: от 7г. 
(завършен 1-ви клас) 
до 10 години
- На Мальовица- На Мальовица    
  (хотел Дивите Петли)

–1550 м височина в                                    
                                           Рила 

- Организатор- Организатор:: СЕД-София
- - Цена:Цена: 175 лв.
- - Краен срок за регистрация:Краен срок за регистрация: 05.06.105.06.177
- - Регистрационна такса:Регистрационна такса: 30лв.          

Талон за участиеТалон за участие

Да се попълни от родителите   (настойника)
Трите имена на детето________________ 
__________________________________
Адрес_____________________________ 
__________________________________
Град______________________________ 
Пощ.код. __________________________
ЕГН на детето  ______________________
Заболяване_________________________
е-mail на родител ____________________
Телефон___________________________
Имена на двамата родители:
1._________________________________
2. ________________________________
Л.к. № 1. ___________________________
           2. ___________________________
Съгласни сме детето ни
__________________________________
да участва на летния
О Детски лагер ‘’Откриватели’’‘’Откриватели’’
О Юношески лагер ‘’‘’OnLineOnLine””
О детето ни ще пътува с организирания за                 
     групата превоз 
         Изпращам  е   регистрационна такса от:
О 30 лв за лагер   О 20 лв за транспорт 
Дата: _________________________________

Подпис:1._______________________
               
        2._______________________

     ‘‘OnOnLineLine‘‘          
 (11-17 17 години)        

1  5  -21     юли 2017 

Ела,Ела,
за да срещнеш стари и нови приятели, да се 
забавляваш
сред
прохладните 
гори на най-
високата ни
планина. 

Бъди „на линия“ с най-важната Личност и
открий, какво има за теб 

в най-четената книга - Библията!

- - Възраст:Възраст:  1111-17     -17     
                                  годинигодини
- На- На  МальовицаМальовица      
      (хотел Дивите Петли)(хотел Дивите Петли)  

невероятно място  
в Рила, на 1550м 
височина 

                                                                
- Организатор- Организатор::  СЕД-София 
- Цена: 187 лв.

- Краен срок за регистрация: 15.06.1.06.177
- Регистрационна такса: 30 лв    


