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СБЪДНИ ЖЕЛАНИЕ-ПОДАРИ ДВИЖЕНИЕ! 
През декември 2014г и първите месеци на 2015г организирахме кампанията за набиране на средства 
„Сбъдни желание-подари  движение!“. Със събраната сума ни предстои да проведем спортен лагер 
и среща на децата със спина бифида и/или хидроцефалия от България.  

Информация за настаняването 
 

Кой: 
Събитието се организира за децата със спина бифида и/или хидроцефалия и техните семейства. 
Могат да се включат единият или двамата родители, задължително с детето. 

 

Кога: 

Лагерът ще се проведе от 28 до 30 август, с две нощувки съответно на 28-ми/петък/ и 29-ти/събота/. 
 

 

Къде: 
Ще проведем лагера в хотелски и спортен комплекс  „Беркут“, в близост до град Пловдив. Хотелът е 
достъпен за колички. Повече информация може да намерите на страницата на „Беркут”: 

 www.hotel-berkut.eu 
 

Разходи: 
Ще покрием разходите за: 
- Хотелско настаняване, включително 2 броя нощувки със закуски и вечери, 9% ДДС, застраховка и 
курортна такса, паркоместо, ползване на СПА център в комплекса: две парни бани, три различни 
сауни (финландска,инфрачервена и арома сауна), джакузи, фитнес, закрит и открит плувен басейн, 
ледено ведро, релакс зона; 
- Хипотерапия на децата със спина бифида и/или хидроцефалия 
- Уроци по плуване за на децата със спина бифида и/или хидроцефалия 
Разходите за обедно хранене и транспорт няма да бъдат покрити и остават за сметка на участниците.  
Ще се стремим да покрием разходите на възможно най-голям брой семейства със събрания бюджет 
от кампанията „Сбъдни желание-подари  движение!“.  С предимство при записването се ползват 
членовете на сдружението (с валидно членство към 23.07.2015) и семействата взели активно участие 
в кампанията „Сбъдни желание-подари  движение!“. Запазваме си правото да откажем участие или 
да въведем такса с цел включване на по-голям брой деца.  

 

Как: 
Може да се включите в събитието като попълните и подадете заявката за участие в срок до 
03.08.2015 на на адрес: info@sbhb.org  или s.kostadinova@sbhb.org  
В срок до 10.08.2015 ще получите потвърждение и допълнителни разяснения.  

 

Друго: 
Поне по един родител от семейство ще премине задължително обучение за прилагане на семейно-
ориентирания подход при консултиране на родители с по-малко опит ! 
 

http://www.hotel-berkut.eu/
mailto:info@sbhb.org
mailto:s.kostadinova@sbhb.org
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Заявка за участниците 
 

Настаняване 
 

Дете 
Три имена: 
ЕГН: Навършена възраст: 
Постоянен адрес: 

 

Родител 1 
Три имена:       Телефон: 
ЕГН:        E-mail: 
Постоянен адрес: 

 

Родител 2 
Три имена:       Телефон: 
ЕГН:        E-mail: 
Постоянен адрес: 

 

Брат/сестра 
Три имена: 
ЕГН: Навършена възраст: 
Постоянен адрес: 

 
Забалежка: Посочване на ЕГН и постоянен адрес не е задължително. Искаме тези данни с цел 
улесняване на хотелската регистрация. 
 
 

Имате ли специфични изисквания по отношение на настаняване и храна? 
 
 
 
 
 
 

 

Имате ли други забележки свързани с настаняването? 
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Допълнителни занимания 
 

Желаете ли да ползвате хипотерапия с кон? 

☐Да, за дете със спина бифида и/или хидроцефалия. 

☐Не 

☐Да, за брат/сестра на дете със спина бифида и/или хидроцефалия, които нямат увреждания. 
 
Има ли детето противопоказания, свързани с конната езда? Моля посочете: 
 
 
 
Забележка: Хипотерапията ще се проведе в конна база,  която е отдалечена от хотела на 
няколко километра, от квалифицирани инструктори/терапевти. Разходите за терапията на 
децата със спина бифида и/или хидроцефалия ще се поемат по проекта, но вие ще трябва да 
осигурите транспорта до базата. Ако в семейството има брат/сестра без увреждания, за 
които бихте искали да ползват ездата ще трябва да доплатите.  

 

Желаете ли да ползвате урок по плуване в басейна на хотела? 

☐Да, за дете със спина бифида и/или хидроцефалия. 

☐Не 

☐Да, за брат/сестра на дете със спина бифида и/или хидроцефалия, които нямат увреждания. 
 
Има ли детето противопоказания, свързани с плуването? Моля посочете: 
 
 
 
Забележка: Разходите за уроците по плуване за децата със спина бифида и/или хидроцефалия ще 
се поемат по проекта. Ако в семейството има брат/сестра без увреждания, за които бихте 
искали да ползват урока по плуване ще трябва да доплатите. 

 

Желаете ли да се включите в организирана разходка на Пловдив (организирана и предоставена 
безплатно за нас от Free Plovdiv Tour) която ще проведем следобеда на 29.08.2015?  
Разходката трае около час и включва обиколка на основни забележителности по центъра на град 
Пловдив, достъпни за хора с колички и беседа. 

☐Да 

☐Не 
 

 
Напомняме да върнете попълнената заявка в срок до 03.08.2015 на на адрес: info@sbhb.org   или 
s.kostadinova@sbhb.org    
До 10.08.2015 ще получите потвърждение и допълнителни разяснения.  
 

mailto:info@sbhb.org
mailto:s.kostadinova@sbhb.org

