
ПРОЛЕТНА СПОРТНА ВАКАНЦИЯ        

10, 11 и 12 Април 2012 

Туроператорска компания Екотурс-2008 съвместно с Висше Училище 

Международен Колеж организират спортна ваканция в гр. Добрич за 

над 400 ученици, от 4-ти до 8-ми клас! 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДНА ЗАБАВНА И ПОЛЗОТВОРНА 

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ 

Учениците ще имат уникалната възможност: 

- Да играят различни по вид спортни игри: футбол, баскетбол, волейбол, бягане, колоездене по 
маршрут, фитнес и тенис на маса! 

- Да играят и да се състезават по латино танци, брейк и хип-хоп! 
- Да учат английски и немски език в международна среда с ученици от други държави! 
- Да се обучават на компютърни умения, шах, рисуване и др.! 

 
 
 

За всички ученици от Добрич! 

 Всички ученици ще разполагат с богат асортимент от занимания в зависимост от 

техните предпочитания! 

 Всички съоръжения за спорт са на много високо ниво, доставящи пълен комфорт на 

учениците! 

 Обученията по латино танци, брейк, хип-хоп, шах, рисуване, компютърни умения, 

английски и немски език, се провеждат от високо квалифицирани професионалисти! 

 Учениците ще имат възможност да избират по свое собствено желание дисциплините и 

заниманията, в които ще искат да участват! 

ВСИЧКО ТОВА Е САМО ЗА 30лв на дете 

Цената включва:  

- Такси за всички горе изброени видове спорт и занимания, общо за 3-те дни 

- Обучение в следобедните часове по английски или немски език /по желание/ 
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ПРОГРАМА 

 

ДЕН 1: /10 Април 2012/:  

13:30ч – 18:00ч Начало на игрите /футбол, волейбол, баскетбол, бягане, 

тенис, тенис на маса, колоездене, латино танци, рисуване, компютърно 

обучение, шах и английски език/.  

20:00ч Вечерно парти – маскен бал!  

 

ДЕН 2: /11 Април 2012/: 

13:30ч – 18:00ч Начало на игрите /футбол, волейбол, баскетбол, бягане, 

тенис, тенис на маса, колоездене, латино танци, рисуване, компютърно 

обучение, шах и английски език/.  

20:00ч Вечерно парти – латино парти.  

 

ДЕН 3: /12 Април 2012/:  

13:30ч – 18:00ч Начало на игрите /футбол, волейбол, баскетбол, бягане, 

тенис, тенис на маса, колоездене, латино танци, рисуване, компютърно 

обучение, шах и английски език/.  

20:00ч Вечерно парти – Goodbye Party. 

 

 

 

 Разпределението по съответните групи е предварително!  

 Децата могат да предпочетат няколко дисциплини за игра. 

 Всяка група, за отделните дисциплини, се придружава от нужните специлисти/ 

преподаватели! 
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