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ОРГАНИЗАТОРИ И ПАРТНЬОРИ

ФОНДАЦИЯ БАУЕРЗАКС

ОБЩИНА ГАБРОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР – ГАБРОВО

ЕВА МАЙДЕЛ – ПАТРОН НА КУРСА



СПОНСОРИ И ДАРИТЕЛИ

ДСК ГАБРОВО – 
ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР

ФОНДАЦИЯ 
“ЛИБЕРТАРИАНСТВО”

“МАДЖИК ТУРС” 
ООД

RECHECK



 Брой ученици

Средна възраст

Лектори и 
отговорници

ОРГАНИЗАТОРИ И УЧАСТНИЦИ

Мотивационни лектори

24

16,6 г.

9

3



Продължителност

Брой учебни дни

 Брой учебни часове

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Място на провеждане

16-24 Юли

7

48

АИР 
“БОЖЕНЦИ”



В РАМКИТЕ НА ЛАГЕРА:

Представени за първи път нови 
учебни модули
Едни от първите в света използвали 
Blockchain за сертифициране на 
умения

Първият интензивен курс по 
предприемаческо мислене

Достигане до ученици от 9 града



Удовлетвореност от 
наученото

Мнение за общата 
организация

Оценка на лекторите

ОЦЕНКА ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ
      АНОНИМНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ШЕСТОБАЛНАТА СИСТЕМА

5.89

5.56

5.84



ОТЗИВИ И МНЕНИЯ

Прекрасно 
преживяване с 
още по-прекрасни 
хора и личности. 
Занятията са 
практични и 
освен, че учат на 
предприемаческо 
мислене, 
обогатяват общата 
култура. 

Много добре 
организиран. Чудесна 
атмосфера и супер яки 
лектори.



ОТЗИВИ И МНЕНИЯ

Изключително 
много уважавам 
професионализма 
на организаторите. 
Благодарен съм, че 
бях част от това 
преживяване и 
искрено се надявам 
инициативата да се 
продължи и развие 
за в бъдеще.

Беше страхотно, хората 
бяха уникално мили, а 
лекциите много 
интересни и разчупени! 
 



ОТЗИВИ И МНЕНИЯ

Тази една седмица 
се превърна в 
една от най-
хубавите в живота 
ми, защото научих 
много нови неща 
от едни 
прекрасни хора и 
успях да създам 
нови приятели. Лагерът беше 

прекрасен,полезен,обра-
зователен. Всичко беше 
на много високо ниво. 
 
  



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Увеличаване на учебните дни от 7 
на 10
Провеждане на 3 летни издания по 
10 дни

Включване на ученици от първото 
издание като асистенти

Увеличаване на свободното време 
и спортните активности



С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО И  
ПРЕЗ 2018 Г. !


