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Удостоверение за регистрация ТО лиценз № РК-01-6848 от 04.11.2011г. 
 

ОФЕРТА ЗА СКИ УЧИЛИЩЕ СЕЗОН’2017/2018г.  
 

Уважаема г-жо Директор, 

 

Ски училище "МОТЕН” предлага офeрта за ски седмица 

от 22.01 до 26.01 2018г 

Зимен център Алеко – хижа Алеко 
Ски учлилището се провежда в обновената през 2009 и 2017г. 

х.Алеко. Хижата разполага с гостилница с камина за 200 човека, в която за Вас 

има запазена маса през цялото време на ски училището. На партерния етаж се 

намират ски и сноуборд гардеробите за оборудването. Предлагаме нова  и 

професионално поддържана екипировка от утвърдени спортни марки – ски 

Rossignol и сноубордове на Burton.  

На края на курса децата получават диплом за завършено ниво.  

Цена на дет е за 5 дневен курс обучение: 

Вид услуга Период 

Транспорт, 

екипировка и 

обучение 

Транспорт и 

обучение 

1.Предучилищни групи /3-6г/    

СКИ ОБУЧЕНИЕ – 4 ЧАСА - над 15 деца 5 дни 250 235 

Сноуборд ОБУЧЕНИЕ – 4 ЧАСА - над 15 

деца 

5 дни 255 240 

      Цената на пакета включва: ски  оборудване /ски,обувки и 

щеки/, транспорт, 4 часа обучение от квалифициран инструктор  в 

група, планинска застраховка, чай.  

-  Когато клиента на ски училището ползва собствена 

екипировка, то тя трябва да бъде надеждна и в пълна изправност. 

За по-голямо удобство собствената екипировка /ските, обувките 

и щеките/ да са надписани за да не се объркват. 

-  При започнат курс и пропуснати 3 и повече занимания, училището връща 

50%  от стойността на курса. 

-  Второ дете от семейството ползва 10% отстъпка   

Важно: Моля, имайте предвид, че цената на картата за 

лифта не е включена в пакета услуги и се заплаща 

допълнително. 
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При промяна на цената за транспорт, ски училището си запазва правото на 

промяна на цената на курса. 

Цена на лифт карта  сезон 2017 - 2018г. 

за деца на възраст от 3 – 18 год.: 
 

 

Период Деца до 12 години Деца над 12 години 

1 ден 21.00  лв. 28.00  лв. 

2 дни 39.00  лв. 51.00  лв. 

3 дни 57.00  лв. 76.00  лв. 

4 дни 70 .00 лв. 94 .00 лв. 

5 дни 79.00  лв 106.00  лв 

Дневна карта влек тип паничка за 

деца до 12 години 

14 .00 лв. 

Дневна карта Мотен за деца  до 12 

години - обединява два  бейби влека 

12.00  лв 

 

 

Внимание!!! 

 

1. Ски – картата не се преотстъпва! 

2. При злоупотреба ски-картата се отнема без компенсация. 

3. Стойността на ски-картата не се възстановява при: 

 лошо време 

 загубване 

 повреждане 

 болест 

 спиране на тока 

 допълнителни разпоредби 

 

Депозит от 5 лв. за картата - в края на курса, след като върнем картите, депозита 

се възстановява. Депозит за бейби влека на Мотен не се плаща. 

 

 

С уважение :  

Ели Димитрова 

/Директор Ски и сноуборд училище ”Мотен”/ 
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До родители/настойници/попечители/лица, 

 
До г-н/г-жа............................................................................................................................................................................................ 
родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) 
Предлагаме Ви:Ежедневни занимания,обучение по снежни спортове  
2. Декларация за съгласие за участие на детето/ученика в туристическото пътуване. 
3.Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на туристическото 
пътуване 
Оферта (програма) за пътуването: 
Период: 22.01.- 26.01.2018г. 
1. Групата пътува по маршрут: гр.София - х.Алеко - гр.София 
1.1. Начален пункт - час и място на тръгването: ................................................................... 
1.2. Краен пункт - очаквано време на пристигането: ........................................................... 
1.3. Час и място на тръгването от крайния пункт: ................................................................ 
1.4. Очаквано време на завръщането: ..................................................................................... 
2. Настаняване на групата/брой нощувки:без настаняване. 
3. Хранене на групата: собствен обяд 
4. Транспортът ще се осъществи с автобус 
5. Децата/учениците са застраховани със застраховка Планинсказастраховка със ЗК” 

 6. Пътуването е организирано от туроператор ТО „МОТЕН”,гр.София,ул.Кораб планина 49 , 

ЕИК 130449436,с удостоверение за регистрация № РК-01-6848/ 04.11.2011 г. 
и застрахователна полица"Отговорност на туроператора" №............................, валидна до ....................... г. 
7. Цена: ................................. (словом: ................................................................................... .) 
7.1. Цената включва:5 дни ски или сноуборд обучение,транспорт, ски и сноуборд 
екипировка/ски,обувки,щеки/сноуборд и сноуборд обувки/,планинска застраховка 
7.2. Цената не включва:лифт картите за съоръженията 
8. Плащания: .............................................................................................................................. 
9. Децата трябва да носят: резервни ръкавици,чорапи,маска за лице/очила/ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
От ................................................................................................................................................ 
родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) на/за .......................... 
.................................................................................................................................................... 
от ......... група/клас 
на.............................................................................................................., гр. ............................ 
..................................................................................................................................................... 
Запознат/запозната съм с условията за провеждане на Ежедневни занимания,обучение по снежни 
спортове по маршрут гр.София - х.Алеко-гр.София 
за периода................................................... г., организирано от ТО - МОТЕН, 
и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. 
Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани хронични заболявания, не е контактно на 
заразни болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е тригодишна възраст и може да вземе 
участие в туристическата програма съобразно чл. 11 от Наредбата за 
детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование. 
Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето ми има хронични 
заболявания - алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични припадъци или др. 
Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на детето/ученика по 
време на пътуването до х.Алеко и обратно и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в 
него. 
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Декларатор: ...................................................................                                               Дата: ............................ 

ИНСТРУКТАЖ 
за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на 

ученически туристически пътувания с обща цена 
 
Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за детските и 
ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, са длъжни да спазват следните правила за 
безопасност по време на пътуването и пребиваването в населените места и туристическите 
обекти, които се посещават: 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците са длъжни: 
а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата; 
б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и 
неговата програма; 
в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни 
проблеми или инциденти; 
г) да се движат в група, придружавани от учител; 
д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата; 
е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически 
обект/атракция; 
ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на 
групата; 
з) да пресичат улици само на определените за целта места; 
и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат 
един за друг и да си помагат при необходимост; 
к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването; 
л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната 
база, в която нощуват и се хранят. 
2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е 
забранено: 
а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества; 
б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа 
услуга, част от пътуването, както и с други външни за групата лица; 
в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност. 
II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 
На учениците се забранява: 
1. Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се 
информира ръководителят на групата. 
2. Вдигането на шум. 
3. Блъскането при качване и при слизане. 
4. Внасяне на храна и хранене по време на пътуването. 
 
ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА! 
.......................................................................................................................................................... 
(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете) 
 
.......................................................................................................................................................... 
(подпис на ученика)      
 
Провел инструктажа:   ..................................................   Дата: ......................................... 
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