
Заедно по най-краткия път от емоцията на първите 

стъпки до магията на волното каране! 
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ВИТОША 

СКИ И СНОУБОРД ОБУЧЕНИЕ 

Целодневно 
(по 4 ч. на ден) 

260 лв. 

5 дни  
от понеделник 

до петък 

Полудневно 
(по 2 ч. на ден) 

200 лв. 

Цената включва: 
Транспорт от и до ДГ, екипировка ROSSIGNOL, 

 2 или 4 часа групово обучение, планинска застраховка, 

диплома за завършен курс и топъл чай. 

 

Цените са валидни при група от минимум 10 деца. 

За собствена екипировка се приспадат 15 лв. от цената на курса. 

Картите за влекове се заплащат отделно и важат само за съоръженията на писта Офелии и  

писта Ветровала, стопанисвани от Мачирски Спорт! 

ЦЕНИ НА ВЛЕК КАРТИ: 
Целодневна карта за ски влек „Паничка“ -  16 лв.  
Полудневна карта за ски влек „Паничка“ - 14 лв. 

Карта за влек  тип „ Корда“  -   10 лв. 

 

 

 

 

ЗИМА 2018/2019 



 

Мачирски Спорт ЕООД - TO РЕГ №5597 
 София, ул. Цар Шишман №19 тел: 02/981 57 12; 02/981 17 75;  

office@machirski-sport.com; www.machirski-sport.com 

При записване на второ дете (брат/сестра) – 10 % отстъпка. Деца с лична екипировка се приемат след уточняване на 
нейната надеждност и пригодност. При отказване от курс до три работни дни преди началото на курса, не се дължи 
неустойка. При отказване от курса в по-кратък срок от три работни дни преди началото му, се удържат 30% от 
стойността на курса. Пропуснат ден не се отработва. След взети три дни от курса не се възстановяват средства. При 
отсъствие на дете за три или повече дни след започване на курса, се възстановяват 50%. „Мачирски спорт“ не носи 
отговорност за забравени или изгубени лични вещи.  Записванетo на дете за ски училище означава, че родителят е 
запознат и приема Общите условия на „Мачирски спорт“. Срещу допълнително заплащане може да бъде сключена 
застраховка „Отмяна на пътуване“. Застраховката може да се сключи до 5 дни от извършено плащане и при не по-
малко от 10 дни преди датата на ски курса. 

Ски център „ОФЕЛИИ” 

Ски център „Офелии“ предлага най-добрите условия за начално обучение по ски и сноуборд. Дължината на склона е 
180 m, широчина - 100 m, денивелация - 25 m, среден наклон до 15 %. Разположени са два влека тип „паничка“ и един 
детски портативен влек тип „корда“. Влековете са собственост на „Мачирски Спорт”. Базите на ски училището са 
разположени в местността „Офелии” (1540 m надморска височина, на 3,5 km от „Златните мостове”, посока хижа  
„Боерица”). Помещенията са топли и уютни, в непосредствена близост до плаца за обучение. Всяко от тях разполага 
със санитарен възел. 

Ски център „ВЕТРОВАЛА“ 

Местността „Ветровала” (1510 m надморска височина) се намира на 3 km от „Златните мостове”, посока хижа  
„Боерица”. Гардеробът и помещенията са разположени непосредствено до плаца за обучение. Всяко помещение 
разполага със санитарен възел. Ски център „Ветровала“ предлага отлични условия за начално обучение и 
усъвършенстване за всички възрасти. Дължина на склона е 450 m, ширина между 60 и 100 m, с денивeлация 70 m. 
Оборудван е с два влека тип „паничка” (един от които е собственост на „Мачирски Спорт”). 

Ски център „АЛЕКО“ 

За по-амбициозните, желаещи да достигнат майсторското ниво предлагаме обучение и целенасочен тренировъчен 
процес на ски център „Алеко“. Базата на ски училището е разположена в близост до хижа Алеко, непосредствено до 
долна станция на ски влек Заека. Помещението е уютно и топло и разполага със собствен санитарен възел. 

НЕОБХОДИМА ЕКИПИРОВКА 

- Децата да са облечени с подходящо облекло. Желателно е екипът да бъде от две части – яке и грейка. Екипът за ски 
трябва да позволява лесно събличане (в транспорт, в хижата, на открито).  
- Децата да са обути с ¾-ти чорапи (термо) или чорапогащник. НЕ се препоръчва обуването на къси чорапи, дебели 
вълнени чорапи или повече от 1 (един) чифт обикновени чорапи.   
- Детски ръкавици може и с един пръст, но НЕ плетени.  Каска или зимна шапка, която да покрива ушите. 
- Детска раница с етикет с име на детето, адрес и телефон на родителя.  Резервни чорапи, ръкавици и тениска.   
- Слънчеви очила с висока UV защита, препоръчително тип маска.  
- Децата да са предварително намазани със слънцезащитен крем (SPF +15), не хидратиращ.    
  
ОПАСНИ са: дълги шалове, връзки, висящи аксесоари. При използване на собствена екипировка тя да бъде надписана 

и съобразена с височината  (до брадичката) и възможностите на детето. 
 

ВАЖНО!  

Уважаеми учители и родители, наше задължение е по време на заниманията да се спазва утвърдената от Сдружение 

„Българско ски училище” методика на обучение и правилата за безопасно поведение на пистата, както и да не се 

допускат екстремни ситуации! 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

mailto:office@machirski-sport.com

