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ПРОГРАМА ЗА СРЕЩА „B CLUBS – B ACTIVE” 

3-5 ЮНИ 2022, БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

 „ДА ДАРИМ ВЪЗМОЖНОСТ” 

3 юни 2022, Петък 

12:00 – 16:00 – Пристигане и настаняване 

16:00 – 18:30 – Посещение на изложба за детски рисунки „Аз, моят град и морето“ (изложба на 

финалистите от ежегодния конкурс, организиран от община Бургас и РК Бургас-Пиргос); 

Представяне на участници по проект „Да дарим възможност“ (ежегоден проект на РК Бургас-

Пиргос в покрепа на младите таланти на Бургас) 

20:00 – Вечеря в морската градина на Бургас – такса участие 60 лева 

 

4 юни 2022, Събота 

10:00 – 13:00 – Разходка с корабче до остров Света Анастасия с обяд и дегустация на рибена супа 

(зависи от времето) – такса участие 60 лева 

14:00 – 16:00 – Велотур (или пешеходна разхдка) в морската градина  

17:00 – 19:00 – Представяне на участващите Ротари клубове в хотел „България“, включително 

Ротари клубовете участващи само онлайн (регистрационна форма се попълва и за онлайн участие) 

19:30 – Вечеря в хотел “България” – такса участие 70 лева 
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Моля изпратете попълнена регистрационна форма не по-късно от 30 април 2022 на следния е-

мейл адрес: yancheva@arcfin.org на Мария Янчева, РК Бургас-Пиргос (ще получите е-мейл 

потвърждение до 5 дни, а след това и подробна програма, включително меню за отбелязване 

на здравословни предпочитания до 20 май 2022). 

Настаняване: с удобно разположение и наш домакин за съботните събития е Хотел България 

(https://en.bulgaria-hotel.com/); е-мейл за резервации: booking@bulgaria-hotel.com; промо код 

ROTARY за 10 % отстъпка. 

Други хотели в близост: Хотел Приморец (включително спа зони и удобства) 

(https://hotelprimoretz.bg/en/home) – промо код ROTARY за преференциални цени; ДАС Хотел 

Марина (https://marinaburgas.bg/en) – промо код ROTARY за преференциални цени). 

Здравни мерки: към момента за много от събитията в програмата се изисква наличие на валиден 

сертификат за ваксинация, преболедуване или PCR тест от последните 72 часа. Ще ви информираме 

своевременно за промени и актуални изисквания.  

Описание на каузата: “Да дарим възможност” е традиционен проект на РК Бургас – Пиргос в 

подкрепа на младите таланти на Бургас, който се реализира като годишно събитие от 2016. 

Ежегодно каним всички местни училища, клубове и кръжоци, обхващащи деца и младежи на 

възраст до 19 години, които са организирани по интереси в различни области – наука, изкуство, 

спорт. Насърчаваме ги да кандидатстват с проект, за който имат нужда от финансиране и който би 

допринесъл за по-доброто им представяне. Целта е да се подобри средата, в която децата развиват 

дейността си и да им се дадат повече възможности за постигане на по-добри резултати.  

5 Юни 2022, Неделя 

10:00–12:30 – Посещение на древно селище 

край Бургас (Акве Калиде или Деултум) – 

такса участие 30 лева 

или 

10:00–12:30 – Свободно време на плажа 

12:30 – Изпращане на гостите 
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Предоставяме годишния си бюджет по проекта на инициативи, които са доказали своята 

устойчивост и са показали добри постижения в резултат на усърдната си работа през годините. 

Проектите, подкрепени при последното издание на проекта през 2020-2021 година са: Клуб „Млад 

математик“ – 3 компютъра със специфични характеристики за работата на клуба; Клуб “Капитан 

Планета” – роботи и комплект оптика за STEM лаборатория; Театрална школа „Детско царство“ – 

цветен цифров копир/принтер/скенер/факс; Клуб по художествена гимнастика “Черноморец” – 

топки и обръчи за тренировки. 

Подкрепа за каузата: В случай че припознаете инициативата “Да дарим възможност” като 

достойна за подкрепа, може да дадете своя принос с превод по банковата сметка на РК Бургас-

Пиргос или чрез кутията за дарения по време на съботната вечеря от програмата „B clubs – B active” 

в Бургас. В замяна ние сме подготвили красиви картини, създадени от талантливите деца на Бургас, 

като спомен от съвместното ни събитие.  

 

 

 


