2900 Гоце Делчев
ул.“Полковник Дрангов“ 17
е-mail: pirinski_straji@abv.bg
https://piringuards.treto-gd.com/
https://www.facebook.com/pirinski.straji/

ОТЧЕТ
на клуб „Пирински стражи“ при Трето основно училище
„Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев
за
организираните походи и мероприятия
ЛЕТЕН СЕЗОН 2019 Г.
№ ДАТА/МЕСЕЦ

ДЕСТИНАЦИЯ МАРШРУТ

1. 18 юли 2019 г.

вр. Вихрен (2914 Маршрут: Гоце
м)
Делчев – Банско –
хижа „Вихрен“ –
Казаните –
Премката – вр.
Вихрен – х.
„Вихрен“ – Банско –
Гоце Делчев
Кременски езера Маршрут: Гоце
и вр. Джано
Делчев –
(2668 м), Пирин Добринище – хижа
„Гоце Делчев“ –
хижа „Безбог“ и

ПРОВЕДЕН

2. 31 юли 2019 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

БЕЛЕЖКИ

Походът е
еднодневен.

Походът е
еднодневен и
е съвместен с
Дирекция
„Национален

ПРОВЕДЕН

3. м. август
ПРОВЕДЕНО

4. 26.08.2019 г.

ПРОВЕДЕН

Безбожко езеро
(2241 м) –
Кременски езера
(най-високото 2358
м) – вр. Джано –
Попово езеро – 2237
м (вкл. още няколко
от Поповите езера)
– х. „Безбог“ –
Добринище – Гоце
Делчев
Екскурзионно
Румънски Карпати:
летуване на
Транфъгарашка
двама от
магистрала, трите
ръководителите най-високи върха в
на клуб
румънските
„Пирински
Карпати: вр.
стражи“
Молдовяну (2544 м
), вр. Негою (2535
м), вр. Вистя Маре
(2527 м); вр.
Арпаши Маре (2468
м), вр. Мирчил
(2467 м); езерата
Бъля, Буда, Капра,
Калцун, Подрагу;
река Олд (найпълноводната в
Румъния)
вр. Полежан
Маршрут: Гоце
(2851 м) и вр.
Делчев –
Безбог (2645 м), Добринище – хижа
ез. Дамата с кока „Гоце Делчев“ –
хижа „Безбог“ – вр.
Безбог – вр.
Полежан – (ез.
Дамата с кока) – х.

парк Пирин“.

13-19 август
2019 г.

Походът е
еднодневен и
е съвместен с
Дирекция
„Национален
парк Пирин“
по повод
отбелязване

5. м. септември

на 25годишнината
от създаване
на резерват
„Юлен“.
Походът ще
бъде
еднодневен.

Участие в
Националната
кампания „Да
изчистим България
заедно“

Акцията е
съвместна с
Дирекция
„Национален
парк Пирин“.

Поход в Пирин
или Рила

Забележка!
Походът ще
бъде включен в
плана за
есенно-зимния
сезон!
6. 14.09.2019 г.
Почистваща
акция в Пирин
ПРОВЕДЕНА

„Безбог“ – х. „Гоце
Делчев“ –
Добринище – Гоце
Делчев

Почистени: туристическите пътеки към Муратово
езеро, Рибно Бъндеришко езеро и Окото; посетена е и
Байкушевата мура.
7. 20 септември
2019 г.
ПРОВЕДЕНИ
(т.1, т.2, т.3 и
т.4)
Забележка!
Дейностите
по т. 5 и т. 6
ще бъдат
извършени
през м.
октомври!

1.Закриване на летния сезон на клуб „Пирински
стражи“;
2.Представяне на Списъка на постоянните
членове на клуба, които са подали заявление
през м. юни 2019 г., притежаващи планинска
застраховка;
3.Представяне на Отчет за извършените
дейности и реализираните походи през летния
сезон за учебната 2019/2020 г.;
4.Представяне на План за организираните
походи и мероприятия за есенно-зимния сезон
на учебната 2019/2020 г.;
5.Обявяване на новото ръководство (от
учениците) на клуба за 2019/2020 учебна

година;
6.Откриване на есенния клубен сезон.
8. 20 септември
1. Родитело-ученическа среща за приемане на
2019 г.
заявления за членство в клуба (САМО за
ученици от II – V клас на Трето ОУ „Братя
Промяна
Миладинови“, както и за техните родители);
2. Представяне на график за провеждането на
Забележка!
поход/и-кастинг/и за прием в клуба;
Срещата ще
бъде проведена 3. Представяне на критериите за прием в клуба;
4. Запознаване с Устава на клуба;
през м.
октомври!
5. Инструктаж и необходимо облекло, обувки,
раница;
6. Обсъждане на въпроси и препоръки.
За въпроси, мнения и препоръки – e-mail: pirinski_straji@abv.bg
Изготвили: ръководителите на клуб „Пирински стражи“:
Славка Жостова, Лозана Грозданова и Александър Халачев.
„Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата
на мечтите си“ – Елинор Рузвелт

Гоце Делчев, 20 септември 2019 г.

