
Σεβαστοί συνάδελφοι, σεβαστοί φίλοι του пετοσφαίρισης!
Σας χαιρετίζουμε με κάλως ήρθατε!

STATE AGENCY FOR YOUTH & SPORT / BULGARIAN VOLLEYBALL FEDERATION /
PRIMORSKO MUNICIPALITY / KITEN MUNICIPALITY / SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT

RILSKI” / ASSOCIATION FOR PHYSICAL EDUCATION, SPORT, DANCE & RECREATION
Για μας είναι τίμη και ευχαρίστηση να σας κάλεσουμε να  συμμετέχετε στο παραδοσιακό διεθνές  
πρωτάθλημα παιδιών εφήβων και νεολαία του πετοσφαίρισης για το κύπελο «BG ΒΟΛΕΙ», που διεξάγετε 
στην όμορφη παραθεριστική πόλη Πριμόρσκο νότια στην βουλγάρικη  μαύρη θάλασσα. Η πόλη απέχει σε 
4 χιλιόμετρα απο την πόλη Κίτεν.

Σε αυτό το μεγάλο αθλητικό φόρουμ στην Δημοκρατία  Βουλγαρίας θα συναντηθούν ομάδες απο μερικές  
χώρες, όπως οι δυνατότητες και οι μελλοντικοί σκοποί μας είναι να μετατρέπουν το πρωτάθλημα σε 
μακροχρόνιο και πιο εξελιγμένο αθλητικό γεγονός ευρωπαικώς και παγκοσμιώς.

Για συμετοχή στο πρωτάθλημα εχουν προσκαλέσει όμαδες /ΑΓΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ/ απο τις εξης 
όμαδες ηλικίας:

Ι   έκδοση
10  ιουνίου – 16 ιουνίου, 2009

1998>/1997-1998/1995-1996/1993-1994/1991-1992/1989-1990/1989<

Ιι  έκδοση
7 αυγούστου – 13 αυγούστου, 2009 13 αυγούστου – 19 αυγούστου, 2009

1998>/1997-1998/1995-1996 1993-1994/1991-1992/1989-1990/1989<
Προτείνουμε  και  δυνατότητα  για  συμετοχή  άλλων ομάδων ηλικίας  μετά την συμμόρφωση με την 
οργανωτική επιτροπή και θα κάνουμε ολα που εξρατάται απο μας για να δώσουμε  δυνατότητα  
συμμετοχής σε περισσότερες  όμαδες.

Οι νικητές θα  βραβευθούν με διπλώματα, κύπελα, αγαλμάτια, μετάλλια, πλακέτες και άλλα, καθώς 
βραβειά  θα  έχει  και  σε μερίκες ‘ατομικες κατηγορίες.
Όλες οι  ομάδες  θα  πάρουν  διπλώματα, κύπελο για την συμετοχή τους και σουβενίρες και δώρα.

Στην μέρα άφιξης θα διεξαχθεί τεχνική διάσκεψη όπου θα γίνει η κλήρωση και θα διευκρινιστεί ο 
κανονισμός  διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

Οι  αγώνες θα είναι σε ανοιχτά αθλητικά  γήπεδα  με κατάλληλη για τον σκοπό  τεχνιτή κάλυψη, όπως και 
κλειστό γυμναστήριο.

Η παραθεριστική πόλη Πριμόρσκο και η πόλη Κίτεν που απέχει σε 4 χιλ. Ως αναπτυγμένα  κέντρα  
ψυχαγωγίας, προσφέρουν επίσης και πόλλα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, μπαρ, internet klub, καθαρές 
παραλίες απο λεπτή άμμο και πολλά άλλα.

Η τίμη  συμμετοχής  στο πρωτάθλημα είναι /ενός ατόμου /:
EUR 120 - standard διαμονή /δωμάτια με 2 – εως 4 κρεβάτια, μπάνιο και wc /
EUR 170 - Άλλη επιλογή διαμονής /tv, φυγείο και άλλα/

Association for physical education, sport, dance & recreation
BULGARIA, 2700, town of Blagoevgrad, 62 А „Ivan Mihaylov” str., SО-2, 304

e-mail: contact@apesdar-bg.org , apesdar@abv.bg
Mob. phones: +359 889562027 / +359 896879660

website: www.apesdar-bg.org



Στην τίμη συμπεριλαμβάνεται:

1. διαμονή – πλήρη – /διανυκτέρευση και διατροφή  - πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο / για την 
περίοδο: 
Ι   έκδοση - 10. 06. με δείπνο εως 16. 06. 2009 με γεύμα συμπεριλαμβανομένου; 
Ιι  έκδοση - 07. 08.(13.08) με δείπνο εως 13. 08. 2009(19.08) με γεύμα συμπεριλαμβανομένου;
2. τέλη θερετρού;
3. ιατρική  ασφάλεια πρώτης βοήθειας κατα τους αγώνες, καθώς και 24 ετοιμασία  σε ανάγκη 
/χρειάζεται  ιατρικές ασφάλειες /.
4. σωτήρας στο πλαζ;
5. φυλακισμένο πάρκινγκ νυχθημερόν;
6. 24 ώρες επαφή με τους οργανωτές του πρωταθλήματος και παροχή  βοήθειας σε ανάγκη; 
7. εκπόνηση I nternet σελίδας της όμαδας σας με δικη σας επιλογή;
8. διαφήμιση των χορηγών σας στις σέλιδες του internet sait;
Δεν πληρώνονται  άλλα  τέλη!

Στα συγκροτήματα όπου μένουν οι συμμετέχοντες ‘εχει όλες τις απαραίτητες  συνθήκες  για  ευχάριστη και 
κανονική   διαμονή.

Η οργανωτική  επιτροπή  παρέχει  και  άλλες συμπληρωτικές διευκολύνσεις για τους αρχηγούς 
των όμαδων, όπως σε κάθε 15 συμμετέχοντες ο ένας είναι δωρέαν /16/, και σε 30 συμμετέχοντες 
δυο είναι δωρέαν. Η   διανυκτέρευση για τους ηλικιωμένους είναι δυνατή και πληρώνουν 
πρόσθετα 3 ευρώ την ημέρα για την περίοδο διαμονής.

Για την συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτικό οι συμμετεχοντές να υποβάλλουν αίτηση  συμμετοχής οχι πιο 
αργά απο 15.05.2009 (ι έκδοση) / 17.07.2009 (ιι έκδοση). Είναι  απαραιτητό  επίσης να  καταθέτουν 
προκαταβολή  απο 10 % του ολικού συνόλου eως 15.05.2009 (ι έκδοση) / 17. 07. 2009 (ιι έκδοση). Το 
‘αλλο πόσο πληρώνεται στην ημέρα άφιξης και εγκατάστασης   των συμμετοχόντων ή πριν μέσω 
τράπεζας/.
Εως 15.05. 2009 (ι έκδοση) / 17. 07. 2009 (ιι έκδοση) χρειάζεται να αποσταλουν μεχρι την οργανωτική 
επιτροπή τα ονόματα  και το έτος γέννησης ολων των  συμμετεχόντων.

Προτείνουμε και παράταση διαμονής  μετά   και /ή πριν/ διεξαγωγή του πρωταθλήματος καθώς για τον 
σκοπό είναι απαραιτητό να ενημερώσετε προκαταβολικά την οργανωτική επιτροπή. Η τίμη είναι 20 ευρω 
την ημέρα ενός ατόμου και συμπεριλαμβάνεται διανυκτέρευση, γεύμα και χρήση αθλητικών εξοπλισμών.

Εξασφαλίζουμε μεταφορά: Μπουργκάς – Πριμόρσκο – Μπουργκάς – 15 ευρω
Varna – Primorsko – Varna - 30 ευρω

Προσφέρουμε  οργάνωση  των προπονήσεων κατασκήνωσης για αθλητική ετοιμασία, φιλικούς
αγώνες  κατά  την ολη καλοκαιρινή εποχή στα βουλγάρικα μαυροθαλάσσια  θέρετρα καθώς και σε  
ολον  το  χρόνο στην χώρα.

Contact: ENGLISH, BULGARIAN (БЪЛГАРСКИ), RUSSIAN (РУССКИЙ)
e-mail: volleyball@apesdar-bg.org / website: www.apesdar-bg.org

Bank account(Euro € ): DSK Bank PLC, Branch Blagoevgrad
IBAN: BG25STSA93000012219215 / SWIFT: STSABGSF / AFVSTAR


