ПАМПОРОВО АД И к.к. ПАМПОРОВО ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ НА:

1. ДИСЦИПЛИНА: GS ЗА ДЕЦА 6-12г. МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА:
U8 – момичета и момчета родени 2011

2013г.

U10 – момичета и момчета родени 2009 – 2010г.
U12 – момичета и момчета родени 2007– 2008г.

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: к.к Пампорово

3. ДАТА: 07.01.2019г.

4. ПИСТА: Писта №2 „ Стената“, Хомологационен №: 10575/09/12

5. ПРАВИЛА:

правилник

Състезанието се провежда в съответствие с Състезателния

на

ФИС

и

Наредбите

на

БФСки

за

сезон 2018-2019

6. ЗАЯВКИ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО: Всички заявки за състезанието трябва да
бъдат направени през електронната система за заявки на БФСки:
https://timing-al.bfski.com
При проблеми със системата и нужда от съдействие, моля обърнете се към:
Ася Илиева – Е-mail: assia.ilieva@bfski.com GSM: 0878 105 990
КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ:
. 04.01.2019г.
7. ОТГОВОРНОСТ: Съгласно Наредбата на БФСки, подавайки заявка за участие
в състезания от ДСК на БФСки, ски клубовете декларират, че заявените за
участие техни състезатели са клинично здрави, имат сключена планинска
застраховка и застраховка Злополука с достатъчна застрахователна
премия и че са запознати с рисковете на ски спорта и ще участват в
състезанията на своя собствена отговорност.
8. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: Техническата конференция ще се проведе на

06.01.2019г. от 19:00ч в хотел Орловец (Скай Бар), Пампорово.

Състезателите на клубове, които нямат представители на Техническата
конференция, няма да бъдат допуснати до жребий.
9. ОФИЦИАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО: Резултати, Дисквалификации и
Решения на Журито ще се публикуват на Официалното информационно
табло в района на финала.
10. НАСТАНЯВАНЕ:
•

Хотел Перелик *** - www.perelikhotel.com
Моля, вижте офертата по-долу.
Ms. Viktoria Zaimova
E-mail: marketing@pamporovo.me; Phone+35970017702;

11. ДОСТЪП ДО СЪОРЪЖЕНИЯТА: Организаторът ще осигури безплатно
ползване на лифтовите съоръжения в деня на състезанието за всички
официално заявени състезатели и треньори.
Моллов
12. ЖУРИ: Технически Делегат на БФСки: Георги
Ге
Ръководител на състезанието: Веселин Рачков-Пампорово АД,0896 71 66 79

ПРОГРАМА
ДАТА:

ЧАС:

06.01.2019

19:00

09:00

07.01.2019

СЪБИТИЕ:

МЯСТО:

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Хотел Орловец

ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ

След времето за НАГРАЖДАВАНЕ
протест

Писта Стената
Зоната на финала
Type your text

Оферта за настаняване на състезатели и треньори
в хотел Перелик***** при провеждане на спортни събития в
ски зона Пампорово

06.01.2019 – 14.04.2019
Тип стая
Room type

Цена за настаняване на състезатели на ден
Rate for accommodation of competitor per day

ВВ

НВ

Редовно легло за лица над 18 години (възрастни),
настанени в двойна или тройна стая или апартамент
Price per person over 18 years old in a double or triple
room or in a two-bedroom apartment

77 BGN

93 BGN

Редовно легло за деца от 12 до 17,99 г, настанени в
двойна или тройна стая или в двуспален апартамент
Price per youths from 12 up to 17,99 years old in a
double or triple room or in a two-bedroom apartment

65 BGN

80 BGN

Редовно легло за деца до 11,99 години, настанени в
двойна или тройна стая или в двуспален апартамент
Price per child up to 11,99 years old in a double or triple
room or in a two-bedroom apartment

56 BGN

67 BGN

Допълнително легло за възрастни и придружители
Adult/ Persons over 18 years old on extra bed

63 BGN

74 BGN

Допълнително легло за юноши от 12 до 17,99 години
Youths from 12 up to 17,99 years old on extra bed

52 BGN

62 BGN

Допълнително легло за деца до 11,99 години
Child up to 11,99 years old on extra bed

42 BGN

50 BGN

Доплащане за единична стая
Single use supplement

28 BGN

28 BGN

*BB (Bed & breakfast) – Нощувка със закуска І Breakfast
*HB (Half board) – Нощувка със закуска и вечеря І Breakfast and dinner

Обявените цени са на човек на вечер в лева и включват:
All rates are per person per night in BGN and include:
 Нощувка в избран тип помещение
 Overnight in chosen type of unit
 Изхранване на ВВ или НВ (според избрания пансион)
 Buffet breakfast or breakfast and dinner (according to the preferred board)
 Закрит плувен басейн, сауна и фитнес център
 Indoor pool, sauna and fitness center
 Наличен безплатен паркинг, Wi-Fi, застраховка, туристическа такса и ДДС
 Available free parking on site, WI-FI access, insurance, tourist tax and VAT
За повече информация и резервации, моля свържете се с нас:
For more information and reservations, please contact us on:

Phone: + 359 700 17 702; Mobile: +359 882 886 402; 882 886 419
E-mail: marketing@pamporovo.me; Website: www.pamporovo.me

