Летни ателиета за изкуство и история
„Рилски искри”
юли – август, Боровец

Регистрационна такса за участие:
Участници:

Регистрация:

Студенти; членове
на IMRF, на
културни и
благотворителни
организации от
Франция,България
и трети страни
419 евро за 7 дни

Други
специалисти,
работещи в
областта на
изкуствата и
хуманитарните
науки
479 евро за 7 дни

Таксата включва:
 6 нощувки в самостоятелно студио /единично или двойно настаняване/ в апарт – хотел в
курортен комплекс „Боровец”в Рила планина;
 участие във всички дейности по програмата на ателиетата; обучение от
специалисти; сертификат за участие;
 посещение със специализирана беседа в Рилския манастир – най-големият
манастир в България, паметник на ЮНЕСКО;
 посещение с историческа лекция в Двореца „Царска Бистрица”;
 посещение със специализирана беседа на Патриаршеската Катедрала
„Св.Александър Невски”, Двореца „Врана”, Националния археологически музей и
Националната галерия;
 автобусен трансфер: летище София – Боровец - летище София; Боровец - Рилски
манастир - Боровец; Боровец – София - Боровец.
* Нощувките включват закуска, вечеря, курортна такса, ДДС. Доплащане за обяд /в зависимост от
избраното меню/: 6-9 евро на ден. При желание за настаняване/единично или двойно/ в апартамент,
цената на нощувката е 59 евро на ден.

Таксата за участие се заплаща до 30 юни само по банков път, на следната банкова сметка:
Получател/ Titulaire du compte: Association „La joie des horizons”
Банка: CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE
IBAN: FR76 1610 6000 5686 4606 6231 320;
BIC: AGRIFRPP861; № de Compte: 86460662313
Във вносната бележка се пише задължително името на участника, чиято такса се
заплаща.
За дата на регистрация ще се счита датата на платежното нареждане за заплащане на
таксата за участие.
Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна форма.
При попълнена и изпратена регистрационна форма, както и внесена такса за участие ще
получите обратно e-mail за потвърждение на регистрацията Ви.
Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас
на e-mail: associationfr_bg@abv.bg или посетете нашата интернет-страница:
www.association-horizons.eu

* Допълнителна информация за историческите обекти, включени в Летните
ателиета:
- Дворец „Царска Бистрица” –
http://en.wikipedia.org/wiki/Tsarska_Bistritsa
- Рилски манастир http://www.rilamonastery.pmg-blg.com/Home_page_en.htm

- Патриаршеска катедрала „Св.Ал.Невски”http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Alexandre-Nevski_de_Sofia
- Дворец и парк „Врана”- http://en.wikipedia.org/wiki/Vrana_Palace

АНУЛИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО
При анулиране на участието в лятното ателие до 1 юли, заплатената такса се възстановява
по банков път в пълен размер, след приспадане на съответните банкови такси.
При анулиране на участието в лятното ателие след тази дата, заплатената такса ще бъде
възстановявана само в 50%.

