Лавинистика
Подкрепете каузата на БАССЕС за
ОБУЧЕНИЕ ПО ЛАВИННА БЕЗОПАСНОСТ
В ГИМНАЗИЯТА

Целта на “ЛАВИНИСТИКА“ е да се проведат обучения по лавинна безопасност
за една от най-рисковите групи – младежите над 14 години.
Със събраните средства ще проведем над 10 специализирани лекции с медицински и
практически модули в училища и ще предоставим над 10 стипендии на ученици за участие
в практически курсове по лавинна безопасност.
Вярваме, че информираният човек ще може съзнателно да прецени рисковете и да вземе
аргументирано решение, което прави много по-малко вероятно допускането на грешки и
попадането в рискова ситуация.
Убедени сме, че изграждането на правилно отношение и уважение към планината
значително ще намали предпоставките за трагични инциденти.

КАКВО подкрепяте?
d Над 500 ученици да преминат обучение с
практическа и медицинска част

d Над 10 лекции в гимназии
d Над 10 стипендии за ученици за участие
в двудневни практически курсове по лавинна
безопасност

КОГО подкрепяте?
d Младежи над 14 години

КОИ са БАССЕС?
d Сдружение "Българска асоциация по ски
свободен и екстремен стил" www.befsa.com

d 15 години провеждаме Образователна
програма за безопасно практикуване на
зимни спортове в планински условия

d Над 8000 посещения на pro bono лекциите

КАК да дарите?
d По банков път:
Разплащателна сметка BGN:
IBAN: BG55UNCR76301039223009
BIC:UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк АД
Основание: дарение Лавинна безопасност
Сдружение „Българска асоциация по ски
свободен и екстремен стил“ (БАССЕС)
Булстат: 121862852

d В кутиите ни за дарения в:
-

Switch Bar - barswitchsofia.com
BASECAMP - basecamp-shop.com
Клуб на пътешественика - travellersclub.bg
магазини СТЕНАТА - stenata.com

d На нашите събития:
- Лекции
- Курсове
- Партита

ни по лавинна безопасност

d Над 800 души, обучени на нашите двудневни Вашият принос е изключително важен
практически курсове

за осъществяване на инициативата!
Благодарим Ви!

*Всеки дарител на сума над 100 лв. ще получи удостоверение за дарение от БАССЕС при поискване и след представяне на платежно нареждане.
**За всяко дарение БАССЕС има готовност за подписване на договор. За даренията над 1000 лв. задължително се подписва договор за дарение.
*** Финансова подкрепа е предоставена в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското
общество", финансиран от Фондация „Америка за България" и изпълняван от Български център за нестопанско право.ъчезар Станчев –
член на УС на БАССЕС

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ : befsa.com/lavinistika, info@befsa.com; +359 898 600 411, Лъчезар Станчев – член на УС на БАССЕС

