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ПЕЩЕРЕН КЛУБ И СПЕЛЕО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ”

Speleo club & school “Sofia”


http://radohines.bgcaveexplorer.info, e-mail: encho.en4ev@gmail.com

Покана 
за участие в експедиция „Радоина 2013”
към пещерните клубове членуващи в БФСп 

През последните три години Пещерен клуб и спелео училище „София” (ПКСУ „София”) бе организатор на няколко експедиции в района на връх Радоина 2570 м., Северна Албания. Целите на тези експедиции са търсене и проучване на пещери на по-голяма надморска височина. Като цяло районът е непроучван до този момент, поради своята труднодостъпност. 

Експедиция „Радоина 2013“ ще продължи целите, заложени от предходните експедиции, а именно: работа по проучване в дълбочина на пропастите „Ру” и „Ледената”; проучване, изследване и изготвяне на карти на пещери в района на Радоина; събиране на биоспелеологични проби за определяне на видовете животни в пещерите.  

Експедиция „Радоина 2013” ще се проведе през периода 31 август - 22 септември. 

Организатор на експедицията е ПКСУ „София”, съвместно с  Българската Федерация по спелеология.

Желаещите за участие в експедиция „Радоина 2013”, моля да попълнят приложения регистрационен формуляр и да го върнат до 1 август на ел. поща: HYPERLINK "mailto:encho.en4ev@gmail.com" encho.en4ev@gmail.com

Съставът на експедицията ще бъде определен на база опит, умения и знания на заявилите желание за участие. Данните в регистрационния формуляр са необходими за изваждане на застраховки на участниците и разрешителни за работа на територията на Национален парк „Тет”. На одобрените участници ще бъде изпратена допълнителна информация относно необходима специфична екипировка за всеки един участник, както и всичко необходимо за провеждане на експедицията. 

Експедицията е включена в календарния план на БФСп и има определено финансиране от:  4205 лв. Ще бъде необходимо събиране на допълнителна сума от участниците в размер на 150 лв. на човек. В тези суми влиза: обща екипиривка, храна, път, застраховки и др. за периода на експедицията. Приоритетно е участието за целия период на експедицията. Хора, които нямат възможност за включване за целия период, да напишат точните дати на пристигане и тръгване. Тяхната такса участие е 10 лв. на ден.

Първа вноска от такса участие в размер на 50% от сумата т.е. 75 лв. трябва да се плати до 10-ти август 2013 г., а останалата сума до 20-ти август. 

Повече информация относно проведените проучвателни пещерни експедиции в района на Радоина, може да видите на експедиционния уеб сайт: http://radohines.bgcaveexplorer.info




Регистрационен формуляр за експедиция „Радоина 2013”


Име (трите имена на латиница, по паспорт):

Номер на паспорт, дата и място на издаване:

ЕГН:

Телефон:

E-mail:

Дата на пристигане и дата на тръгване:

Пещерен клуб:

Опит на участника:
(колко години активно ходи по пещери; 
изброй по-значими пещери, за последните 5 години) 

Дейности, с които участника би искал да се занимава по време на експедицията: 
(маркирай с X или допиши)
носене на багаж:
търсене на нови пещери:
екипиране:
уширяване:
картиране:   
вземане на проби:
друго:                    

По време на експедицията ще разполагам с палатка
(да, не) (ако да, колко местна) 

По време на експедицията ще разполагам с личен автомобил
(да, не)




