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ФОТО:

WWW.SKI.BG

За шеста поредна година, тази неделя, 15‐ти януари 2017 г., WWW.SKI.BG ще
организира спортни занимания на снега в самия център на град София в чест на World
Snow Day / Световния ден на снега! Ърбън мястото на събитието ще бъде в централния
градски Южен парк 2, точно зад МОЛ CCS и музея "Земята и хората". Начало 13:00 ч.
Програмата е свободна и ще включва ходене със ски в парка. Облечете се добре,
вземете зимната си екипировка, ските, писалките, бордовете, шейните, елате в парка и
се забавлявайте безкрай заедно с нас на прясно навалелия сняг! ВХОД СВОБОДЕН!

През изминалите пет години WWW.SKI.BG успешно организира съвместно с
Българската федерация по ски, Ски клуб Славия, Витоша ски АД, Витоша ски клуб,
фирма СИВЕН, Сдружение Маратон и други доброволци невиждани в българската
история градски фестивали на зимните спортове в самия център на столицата и
прекрасни мероприятия, посветени на снежните спортове по пистите и склоновете на
близката планина Витоша.

На 15 януари 2017 г. SKI.BG, с подкрепата на фирма СИВЕН, Сдружение Маратон и
други спонсори и неправителствени организации, ще организира за шести път в София
различни снежни спортни дейности по повод отпразнуването на Световния ден на
снега. Програмата на събитието в София ще включва свободно ходене и спускане със
ски, безплатни уроци за деца и възрастни, водени от професионални инструктори по
алпийски ски и ски бягане. Също така ще има атрактивни ски демонстрации с участието
на млади ски състезатели и треньори по ски. Ърбън мястото на събитието ще бъде в
централния градски Южен парк 2, точно зад МОЛ CCS и музея Земята и хората, много
близо до известния Национален дворец на културата (НДК). Търсете рекламните
транспаранти на Световния ден на снега / World Snow Day!

Предвид обилния снеговалеж, затрупващ цялата страна в момента, в градския парк ще
има предостатъчно сняг, за да стане събитието наистина вълнуващо. Това не пречи да
решите и сами да се качите в близката планина Витоша, където да се отдадете на цял
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ден снежни забавления.

Призоваваме всички любители на зимните спортове от всички възрасти ‐ не се плашете
от метеорологичните условия, облечете се добре и излезте навън, няма значение дали
някъде наблизо или пък по‐далече сред природата, вземете цялото си семейство и се
насладете на снега!

Елате с нас на 15 януари 2017 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. в центъра на град София или се
качете в близката Витоша планина, за да отпразнуваме заедно 6‐тото издание на FIS
World Snow Day / Световния ден на снега! Надяваме се на прекрасно време, много добри
условия и достатъчно сняг, за да бъде истински великолепно настроението на всички
присъстващи и особено на децата!

Световният ден на снега тази година ще бъде отбелязан с различни инициативи в
различни дни през месец януари и от най‐големите български зимни курорти ‐ Витоша
(Алеко), Банско, Боровец, Пампорово и Чепеларе, както и на някои други места из
българските планини като например Беклемето. Следете новините на www.ski.bg за
допълнителна информация!

СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА СНЕГА се отбелязва по инициатива на Международната
федерация по ски – FIS и има за основна цел да изведе навън сред природата, на снега
и ски пистите децата на възраст между 4 и 14 години, заедно с техните семейства, в
рамките на един ден, изпълнен със забавления, различни приключения и състезания на
сняг.

СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА СНЕГА е част от международната кампания на ФИС „Доведете
децата на снега”. „Световният ден на снега” е една от ключовите инициативи на ФИС за
насърчаване на заниманията на сняг като една здравословна почивка през свободното
време, особено за младите хора. Ежегодният фестивал на сняг за децата и техните
семейства е шанс да откриете нещо ново, време да се забавлявате в и на снега и начин
да си създадете прекрасни спомени и вдъхновение да продължите да се наслаждавате
на снега.
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