
МЕЖДУНАРОДЕН    ДЕТСКИ   И  МЛАДЕЖКИ ЕЗИКОВ      

ЛАГЕР   ГЪРЦИЯ  - 

ХАЛКИДИКИ   -   НЕА   ФОКИА   2020г.  SKOURAS SPORTS & 

LANGUAGE  CAMP 

ПРОГРАМА 

Ден 1 – отпътуване от София, Стадион Васил Левски в 09.00 часа по маршрут 

София-Дупница-Благоевград и преминаване през ГКПП Кулата, пристигане в 

лагера 15.00 часа 

ДНЕВНА ПРОГРАМА В ЛАГЕРА 
8:00ч. – 8:30ч. Събуждане 

8:30ч. – 9:00ч. Закуска  

9:00ч. – 9:30ч. Основно почистване на къщичките  

9:30ч. – 10:00ч. Проверка  

10:00ч. – 12:30ч. Море . Всяко дете се учи на плуване и на различни водни спортове като: 

кану-каяк, плажен волейбол, водна топка и т.н. Децата плуват в морето под наблюдението 

на техните ръководители, спасители и треньори.  

12:30ч. – 13:00ч. Топла баня след морето  

13:00ч. – 13:45ч. Oбяд  

14:00ч. – 17:00ч. Обедна почивка или уроци по английски език. Всички деца трябва да бъдат 

в къщичките си с ръководителя си. През това време те могат да играят забавни игри или 

различни занимания от развлекателната програма (песни, скеч или танци)  

17:00ч. – 17:15ч. Следобедна закуска  

17:15ч. – 19:00ч. Спорт. Спортната програма е разделена на 2 часа спорт. За да имат 

възможността да посетят всеки един от обектите, групите посещават 2 спортни дейности 

дневно.За всеки спорт имама треньор, който тренира децата и гарантира за правилното 

изпълнение.  

19:00ч. – 19:40ч. Хоби. Децата могат да изберат спорта, който им харесва и да участват под 

наблюдението на инструктори / треньори. Освен това, могат да изберат дейности като 

рисуване, занаяти, създаване на бижута, театър, таекуондо, шах, модерни и традиционни 

танци.  

20:00ч. – 20:45ч. Вечеря  

21:00ч. – 23:00ч. Развлекателна програма – Всеки ден се организират театрални 

представления, пеене, игри и състезания, както и екскурзии до околните села, прекарвайки 

нощта на плажа и т.н. Всичките дейности се извършват под надзора на треньорите и 

ръководителите.  

23:30ч. - 24:00ч. Време за сън (съобразно възрастта на децата)  

*Дневната програма може да се промени спрямо специфичните нужди на всяка група.  

 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛНА ПРОГРАМА: 
Развлекателната програма е най-важната част от ежедневните  дейности. Нашата цел е да 

научим децата да сътрудничат помежду си и да станат по-креативни. Анимационият екип 



действа като модел за децата и с тяхното активно участие им помагат да развият 

самочувствието си. 

Някои от развлекателните дейности : 

 Международни нощи 

 Конкурс по пеене  

 Костюм парти край басейна 

 Търсене на съкровище  

 Конкурс по рисуване 

 Сафари (30км.) 

 Нощувки край морският бряг  

 Парти край басейна  

 Спортни турнири  

 Игри  

 Конкурс за таланти  

 Караоке парти  

 

Също така, организираме екскурзии по желание :  

 Екскурзия до традиционното село Афитос  

 Екскурзия до космополитното село Калитеа  

 Еднодневна екскурзия до Солун  

 Дневен круиз до Атос  

 Полу-дневен круиз до втория ръкав на Халкидики (Ситония) 

 Екскурзия до аквапарка в Солун  

 

 

БЕЗОПАСТНОСТ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
В лагера работят около 150 треньори, учители, аниматори, водни спасители, психолози и 

педагози – професионален екип с дългогодишен опит. В медицинския център в лагера има 

2 лекарски кабинета, където дежурят педиатри и две медицински сестри 24 часа в 

денонощието, 7 дни в седмицата. В случай на спешност голямата областна болница в гр. 

Полигирос е на 40 минути път от лагера. За безопасността на децата на плажа и басейна се 

грижи екип от професионални спасители с тясна специализация – на плажа бдят плажни 

спасители, а край басейна – професионалисти в безопасността на плувни басейни. В лагера 

функционира цялостна пожароизвестителна и предохранителна система. Автономен 

контролиран от местните здравни власти водоизточник, както и възможност за автономно 

електрозахранване в случай на нужда. Лагерът притежава сертификат ISO 220000, HACCP 

за контрол на безопасността на храните в лагера. Квалифицирани спасители и треньори 

придружават децата в басейна и в морето, както и в спортните им дейности през целият ден.  

Всеки сектор си има собствен пазач, както и 24 часова охрана на базата.  

 

Медицински център 



Лагерът разполага с напълно оборудван медицински център, който работи 24 

часа. Персоналът се състои от двама лекари, две медицински сестри и един шофьор в случай 

на спешна нужда.  Медицинският център сътрудничи с две поликлиники : Касандра ( на 

растояние 11 км от лагера) и Мудания (на растояние 15 км от лагера). За по-сериозни случеи 

ни обслужва главната болница в Полигирос. Лагерът осигурява пълна медицинска помощ 

за всички деца. 

 

 

Ден 8 – отпътуване от Лагера за България в 12.00 часа, преминаване през 

ГКПП Кулата, пристигане в София около 17.30 часа 

 


