Столична община
София 1000 ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg

ДО
КМЕТ НА РАЙОН
ДО
ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ

УВАЖАЕМИ/А Г-Н/ Г-ЖО КМЕТ,
УВАЖАЕМИ/А Г-Н/ Г-ЖО ДИРЕКТОР,
През учебната 2017/2018г. Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”/ПИСТ/,
Столична община, продължава реализацията на Програма за обучение по МИНИ ВОЛЕЙБОЛ на
ученици от столичните училища на възраст от 8 до 12 години.
На 25 ноември 2017 г. /събота/ Дирекция ПИСТ в партньорство с Катедра „Баскетбол,
волейбол, хандбал” към Национална спортна академия “Васил Левски” и със съдействието на
Българска федерация волейбол организира ОСМИ фестивал по мини волейбол за ученици от
столичните училища.
Събитието е включено в програма „Мини волейбол” на одобрен Календарен план на
дирекция ПИСТ за „Спортни и младежки дейности” - 2017 г.
Техническата конференция/работна среща ще се състои на 20 ноември 2017 г.
/понеделник/, 12.30 часа в заседателна зала, сградата на ул. „Оборище” 44, вход от към ул.
„Джовани Горини”, първи етаж (вдясно).
Заявки за участие се приемат до 20 ноември 2017 г. в Дирекция ПИСТ на Столична община,
тел/факс 02 980 24 78, мобилен тел. 0884 322 644 – ст. експерт Валентина Ликова.
Фестивалът е част от събитията в подкрепа на инициативата „София Европейска столица на
спорта - 2018 година“.
УВАЖАЕМИ/А Г-Н/ Г-ЖО КМЕТ,
УВАЖАЕМИ/А Г-Н/ Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Каним Вас, Вашите преподаватели и ученици да вземат участие и да присъстват на
ПРАЗНИКA по МИНИ ВОЛЕЙБОЛ .
В тази връзка моля за Вашето съдействие при уведомяване и осигуряване присъствие на
учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище за участие:
• В Техническата конференция/работна среща - 20 ноември 2017 г. /понеделник/ - 12.00 ч.
до 14.00 ч.
• Във Фестивал по Мини волейбол на 25 ноември 2017 г. /събота/ – от 09.30ч. до 17.30 ч.
Откриването ще се състои на 25 ноември /събота/, 13.00 часа в многофункционалната
зала към НСА „Васил Левски”.
Приложение: Регламент за провеждане на Осми фестивал по Мини волейбол за ученици от
Столичните училища.
За допълнителна информация:
т/ф. 02 980 24 78 , 0884 322 644 – ст. експерт Валентина Ликова
С уважение,
........................................
ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ
Заместник - кмет на Столична община

