
 

               

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В 

ДЕТСКИ ЛАГЕР ПО ИЗКУСТВАТА И СПОРТА  

 2022г. 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели на Детски лагер по изкуствата и спорта – 2022г.:  

- разкриване потенциала на всяко дете и изграждане на двигателните му умения в 

приятна и безопасна среда, като в същото време развива и обогатява емоционалните, 

интелектуални и социални умения; 

- изграждане на умения за работа в екип, в който се подкрепят и се учат да са 

толерантни и съзнателни към останалите и природата;  

- превенцията на детското асоциално поведение чрез осмисляне на свободното им 

време чрез спорт, изкуство и творчество. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРИ 

СО - район „Студентски“, МКБППМН в партньорство с Национална спортна 

академия „Васил Левски“. 

 

III. КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЛАГЕРА И КЛАСИРАНЕ: 

Детският лагер по изкуствата и спорта - 2022г. е предназначен за деца на възраст 

от 9 до 12 години (родени в периода от 2010г. до 2013г.) с постоянен или настоящ адрес 

в район „Студентски“. 

Ще бъдат сформирани 8 групи, с общ брой на участниците – до 100 деца. 

В случай, че кандидатите са повече от определената бройка участници, при 

извършване на класирането се прилагат следните критерии: 

1. Деца, които досега не са посещавали лагера; 

2. Деца, които са заявили продължителност на участие за по-дълъг срок; 

3. Ученици в 8 СУ „Васил Левски“ и 55 СУ „Петко Каравелов“. 

При равни критерии децата ще бъдат класирани на случаен принцип. 

  На 30 юни 2022г. ще бъде обявено класирането на участниците в сайта на СО 

– район „Студентски“, на адрес: http://www.studentski.bg/. 

  

IV. ПРОГРАМА 

1. Времетраене на заниманията: от 11 юли до 22 юли 2022г. 

2. Дневен режим: от 9:00 до 16:00 часа (всеки работен ден). 

3.  

3. Всяко дете се води от родител в 8:30 ч. пред централния вход на Национална 

спортна Академия (Бялата арка) и се взима от него в 16:00 ч. 

 

V. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ: 

  1. Кандидатстването ще се извърши чрез попълване на онлайн регистрационен 

формуляр, в периода от 20 юни до 24 юни 2022г. 

    2. Всеки родител на класирано дете е необходимо да представи на организаторите 

следните документи на първия ден на лагера: 

- медицинска бележка (издадена до 2 дни преди стартиране на лагера от личния 

лекар);  

- копие на валидна застраховка злополука за участие в спортно мероприятие, за 

периода от 11 юли до 22 юли 2022г.; 

http://www.studentski.bg/


 
 

 

      3. Без горепосочените документи децата няма да бъдат допуснати до участие в 

лагера. 

 VI. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКИПИРОВКАТА: 

1. Спортна екипировка /препоръчва се резервен спортен екип подходящ според 

атмосферните условия/. 

2. Задължително е носене на шапка и защитен крем за предпазване от слънце. 

3. Връхна дреха при по-студените и дъждовни дни. 

4. НЯМА да се допускат участници със сандали или облечени с официални дрехи, 

обувки. 

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОСЕНЕ НА ТЕЛЕФОНИ, ПАРИ 

И ДРУГИ ЦЕННОСТИ: 
            1. Не се разрешава ползването на мобилни телефони по време на тренировките.  

2. Препоръчва се, да не се носят скъпи вещи от децата. Организаторите и 

треньорите не носят отговорност за изгубването и повредата им. 

3. Не се препоръчва носене на големи суми пари. 

 

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНА И НАПИТКИ: 

1. Желателно е носенето на здравословно приготвена храна. Препоръчително е да 

присъстват зеленчуци, плодове и ядки. 

2. Препоръчително е сутрин децата да са закусили вкъщи. 

3. Задължително е да се носи бутилка с вода. 

4. Препоръчително е да се носи следобедна закуска – здравословни блокчета, 

плодове и други. 

 

IX. КОД НА ПОВЕДЕНИЕ: 

1. От всяко дете се очаква да демонстрира добро поведение, добро отношение към 

себе си и останалите участници и уважение към инструкторите и треньорите. 

2. Да бъде учтиво и да използва добри обноски с всички участници. 

3. Прояви на физически и други агресии няма да бъдат допускани. 

4. Забранено е носене на предмети и вещи, които могат да бъдат опасни и да 

наранят другите. 

5. При неспазване на настоящите правилата, участникът се отстранява от 

организаторите. 

6. При неявяване на участник в организираните спортни занимания, в срок от 2 

дни или без уведомяване на организаторите (отговорник на група) същият се отстранява 

от лагера. 

 

X. ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ НОРМИ 

Здравно-хигиенните норми, които ще се прилагат и спазват по време на детския 

лагер през 2022г.: 

1. Децата, които се включват в лагера, трябва да са в добро здравословно 

състояние, без симптоми на общо неразположение и/или грип; 

2. Задължително миене на ръцете със сапун и вода, преди всяко хранене. 

3 . Всеки участник използва собствени съдове и прибори за хранене. 

Важно! 

* За спазването на всички мерки по т. X отговорност имат инструкторите/ 

аниматорите на съответната група. 

* Организаторите си запазват правото за промени в програмата на детския лагер. 

 

ЗА КОНТАКТИ: 

Телефон: 0896 769454, 0886 949429 

Електронна поща: nsheremed@studentski.bg, eveleva@studentski.bg,  

mailto:nsheremed@studentski.bg
mailto:eveleva@studentski.bg

