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е-mail: pirinski_straji@abv.bg
https://piringuards.treto-gd.com/
https://www.facebook.com/pirinski.straji/

ПЛАН
на клуб „Пирински стражи“ при Трето основно училище
„Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев
за
организираните походи, дейности и мероприятия
ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА
№ ДАТА/МЕСЕЦ

ДЕСТИНАЦИЯ МАРШРУТ

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Посещение на
Парк за
реадаптация на
танцуващи
мечки – гр.
Белица

Подновяване на кът
на клуб „Пирински
стражи“ – първи
етаж на Трето ОУ
„Братя
Миладинови“.
Маршрут: Гоце
Делчев –
Добринище –
Банско – Парк за
танцуващи мечки –
(друг обект по

1. м. септември/
октомври
2019 г.
ПРЕДСТОИ
2. м. октомври
2019 г.
ПРЕДСТОИ

БЕЛЕЖКИ

Походът е
еднодневен.
Включва:
посещение на
парка за
мечки,

3. м. октомври
2019 г.
ПРЕДСТОИ
4. 1 ноември
2019 г.

ПРЕДСТОИ

5. м. ноември
2019 г.
ПРЕДСТОИ

преценка) – Банско екскурзо– Добринище – Гоце водска
Делчев
беседа,
посещение на
друг обект –
по преценка.
вр. Олеляк (2099 Маршрут: Гоце
Походът е
м), Среден
Делчев – с. Попови еднодневен.
Пирин
ливади – вр. Ореляк
– с. Попови ливади
– Гоце Делчев
Отбелязване на Гоце Делчев –
Походът е
Деня на
комплекс „Делта“ – еднодневен и
народните
с. Огняново – с.
включва
будители с
Ковачевица – с.
посещение на
поход до с.
Огняново – Гоце
родната къща
Ковачевица
Делчев
на писателя
Людмил
Стоянов и
килийно
училище,
разходка из с.
Ковачевица,
посещение на
с. Лещен (по
преценка).
Посещение на
Маршрут: Гоце
Посещението
Посетителски
Делчев –
се провежда
информационен Добринище –
по повод
център на
Банско –
отбелязване
Национален
Посетителски
на 57 години
парк „Пирин“ – информационен
от
гр. Банско
център НП
създаването
„Пирин“–
на
Добринище – Гоце защитената
Делчев
територия.

6. м. ноември
2019 г.

ПРЕДСТОИ
7. м. декември
2019 г.

Попови ливади – Маршрут: Гоце
Парилска
Делчев – с. Попови
седловина
ливади – Парилска
седловина – с.
Парил – Гоце
Делчев
Четвърти
рожден ден на
клуб „Пирински
стражи“

Маршрут: Гоце
Делчев – Попови
ливади – поход –
Гоце Делчев

ПРЕДСТОИ
8. м. октомври/м.
декември
2019 г.
ПРЕДСТОИ
9. м. февруари
2020 г.
ПРЕДСТОИ

10.

м. март 2020 г.
ПРЕДСТОИ

11.

3 март 2020 г.
ПРЕДСТОИ

12.

м. септември
2019 г./м. март
2020 г.
(работи се)

Походът е
еднодневен и
включва
транспорт до
с. Попови
ливади и от с.
Парил.
Честването
на рождения
ден ще
включва
празненство
и поход.

Изготвяне на проект
за обновяване на
клубното облекло и
символи. Поръчка.
Традиционно
зимно изкачване
на връх Ореляк
(2099 м), Среден
Пирин

Маршрут: Гоце
Делчев – с. Попови
ливади – вр. Ореляк
– с. Попови ливади
– Гоце Делчев

Походът е
еднодневен.
Необходимост от
зимно
облекло.
Храмовете в
Маршрут: Гоце
Походът е
района на гр.
Делчев – с. Баничан еднодневен.
Гоце Делчев – с. – Гоце Делчев
Баничан
Отбелязване на 3-ти март – Национален празник на Р
България и закриване на есенно-зимния сезон на клуб
„Пирински стражи“ (по преценка)
Участие в подходящи състезания и конкурси;
разработване и участие в проект/и.

Забележка: В така изготвения ПЛАН може да настъпят
промени, в зависимост от метеорологичните условия и
организационните подробности.
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, 7 септември 2019 г.

