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Летен будо-лагер «Изкуството на японския меч» 

11–19 август 2013, Златни Пясъци  

Предлагаме ви да прекарате 9 дни в съчетаване на полезното и приятното!!! 

Лагерът е насочен към всички хора, които се занимават с бойни изкуства и работа с меч (или се 
интересуват от това). Очакват се участници от България, Русия, Унгария, Англия, Германия, 
Латвия, Гърция. 
Можете да доведете със себе си ваши приятели и по желание − да удължите срока на пребиваване 
и след семинара. Морето, слънцето и пясъка са на ваше разположение! 
По желание на участниците ще бъдат организирани и екскурзии. 
 
Целите на семинара: 
- запознаване с техники на работа с меч от различни дисциплини;  
- разширяване на будо-кръгозора; 
- подобряване на навиците за работа с меч и овладяване на нови такива; 
- обмяна на опит и положителни емоции между участниците в лагера;  
- запасяване със здраве от морето, слънцето и добрата храна ☺ 
 
Основен инструкторски състав: 
Кендо:  
Александр Арабаджийски, Ренши - 6 дан кендо (София), Andrew Norse, 4дан кендо (сертфицирван 
треньор на Английска Ассоциация по Кендо). 
Иайдо:  
Karl Dannecker, 6 дан иайдо (Германия)  
Джодо:  
Karl Dannecker, 6 дан джодо (Германия) 
 
Програма: 
Тренировките ще се провеждат в спортния салон (със стандартно покритие) на Варненския 
Свободен Университет. Също така, ще бъдат провеждани лекции и тренинги на теми свързани с 
будо. 
 
Пристигане  – събота (11.08.2013) 
Тренировките се провеждат: 11-13 и 15-17.08.2013 
14.08 – ден за почивка, екскурзии и забавления. 
Заминаване – неделя (18.08.2013) 
 
Цена на удоволствието: 
- за семинара:  

• една дисциплина - 60 евро (117 лв.) 
• две или три дисциплини – 80 евро (156 лв.) 

 
- организационната такса – 5 евро (само за гости на почивка). 
 
P.S. При по-голям брой на участниците цените могат да бъдат намалени. 
 
Настаняване: 
 
1) Настаняване в студентския хотел на Университета  в к.к. "Чайка" (категория 1-2*), стая за двама 
души, баня с душ, балкон: € 6 нощувка за легло. Крайният срок за подаването на заявките е 1 юли. 
 
2) Хотел 3* “Роял” (реални 3*!) на втора линия и в 16 минути пеша до спортен комплекс: 
http://royalvarna.com/bg/stai  
20 Евро на човек в ден в стая за двама. 
Допълнително плащане за храна: 2 пъти (закуска и вечеря) – 6,5 Евро на човек, 3 пъти - 11,50 Евро 
на човек.  
Деца до 13 години в стая с родители на допълнително легло - безплатно. 
Деца от 2 до 13 години в стая с родители на допълнително легло – заплаща се само храната.   
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3) Хотел 3* “Бригантина“ (реални 3*!) на първа линия и в 16 минути пеша до спортния комплекс: 
http://www.brigantina-hotel.com/ru/index.php 
23 Евро на човек в ден в стая за двама. 
Допълнително плащане за храна: закуска и вечеря – 6,5 Евро на човек, закуска, вечеря и обяд - 
11,50 Евро на човек.  
Деца до 13 години в стая с родители на допълнително легло - безплатно. 
Деца от 2 до 13 години в стая с родители на допълнително легло – заплаща се само храната.   
 
4) Хотел 2* «Кабакум» в 2 минути пеша до спортен комплекс: 
http://www.brigantina-hotel.com/ru/index.php 
26 Евро ден за двойна стая. 
Децата до 2 години в стая с родители на допълнително легло - безплатно. 
Децата от 2 до 12 години в стая с родители на допълнително легло – 12 Евро в ден.   
 
Заявки и плащане - до 1 юни (хотела е малък и количество на места е ограничено) 
 
ВНИМАНИЕ: ако искате да удължете престоя си - просто посочете желаните от Вас дати. 
 
Храна:  
В ресторантите наоколо от спортния комплекс и студентския хотел, около – 9-12 евро за един ден. 
Като цяло, районът имат много ресторанти, където можете да хапнете за 3 - 7 евро на човек. 
 
Заявки: 
За подаване на заявката ви трябва да ни изпратете попълнената форма по-долу и след 
потвърждаването от наша страна трябва да ни заплатите 100% от таксата за настаняване и 50% от 
такса за участие в семинара. Може да платите по банков път, в брой или да направите пощенски 
запис.  
 
От 1 юли заявката ще бъде приета в зависимост от наличността на свободни места и цената ще се 
увеличи с 10%. 
 
Курортна зона "Ален мак" в Златни Пясъци се намира на 12 км от Варна на север, а плажовете са с 
фин пясък, чисто море, леко наклонен бряг. Има обществен градски транспорт до Варна, 
автобусите се движат от ранна сутрин до късно вечер с интервал от около 10 - 15 минути. 
Пътуването - около 30 минути. 
 
При закупуване на туристки ваучери, на датите на семинара препоръчваме да изберете хотели в 
района на Златни пясъци и Ален Мак. Прилежащите курорти - от север - Златни пясъци, от юг - 
Св. Св. Константин и Елена. Добре известен хотел като ориентир - "Детелина."  
 
Ръководител на организационния комитет: Леонид Караваев 
Секретар на организационния комитет: Альона Караваева  
Контакти: budocamp.blacksea@gmail.com, +359 879 38 78 33, Skype: altair108;  
банкова сметка: 
EFGBGRAA, EUROBANK EFG S.A. Athens 
BPBIBGSF, Eurobank EFG Bulgaria 
IBAN BG77BPBI79451063970601 
ALENA KARAVAEVA  
Причина за плащане (ако трябва): за участие в спортен семинар. 
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 
 
1.Трите имена_________________________________________________________________ 
Възраст_______ 
Адрес________________________________________________________________________ 
 
Контакти за връзка:____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Владея говоримо следните езици________________________________________________ 
 
 
2.Желая резервация за (необходимото моля отбележете с «V», ненужното- махнете ): 
− семинар: кендо___, иайдо___, джодо___ 
− нощувки:  
-студентски хотел___ 
- в хотел «Роял» без хранене___ с 2пъти храна___ с 3 пъти храна ___  
- в хотел «Бригантина без хранене___ с 2пъти храна___ с 3 пъти храна ___  
- в хотел «Кабакум» без хранене___ с 2пъти храна___ с 3 пъти храна ___  
-ден на пристигане____, ден на заминаване____ 
 
 
3. Практикувам следните бойни изкуства (колко години, какви степени)______________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Инструктор съм по _______________________________________________________ 
 
 
 

 


