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Условия за участие в летен доброволчески лагер в чужбина: 
 

1. Доброволецът трябва да е навършил 18 г. (за участие в лагери в България минималната възраст е 16 г.)  

2. За участие в лагери в Югоизточна Азия, Африка, южно от Средиземноморския регион и Южна Америка минималната 

възраст е 21 г.  

3. Доброволецът е препоръчително да бъде член на Сдружение „Си Ви Ес – България” (информация). 

4. Доброволецът трябва да владее говоримо ангийски език и/или официалния език на лагера. 

5. При кандидатстване добровoлецът заплаща административна такса на Си Ви Ес – България в размер на 80 лв. Таксата се 

заплаща по банков път или чрез е-Рау.  

6. Таксата за лагери на Балканите (Албания, Косово, Хърватска, Сърбия, Румъния, Гърция, Турция, Черна Гора, Македония) е 

60 лв. 

7. В случай че доброволецът не бъде одобрен за никой от лагерите, посочени във формуляра й/му за кандидатсване, той/тя 

може да избере да продължи да търси своя лагер с подкрепата на Си Ви Ес – България или да му бъде възстановена 

внесената административна такса.  

8. За лагери в Югоизточна Азия; Африка, южно от Средиземноморския регион и Южна Америка има допълнителна такса от  30 

евро.  Чрез нея доброволците подкрепят работата на Service Civil International (SCI) и провеждането на доброволчески 

лагери във всички краища на света.  

9. Административната такса  не се възстановява при непоява на доброволеца на лагера по нейна/негова вина, при 

напускане на лагера преди края му и при отказ от участие в лагера в прекалено кратък срок преди началото му  и без 

доказуема причина. За допустим срок се смята един месец преди началото на лагера. 

10. Ако доброволецът реши да кандидатства за повече от един лагер, административната такса за втория е 70 лв., а за всеки 

следващ – 60 лв.  

11. Доброволецът сам избира и заплаща транспорта си до мястото на лагера, както и разходите по издаването на виза, ако 

такава е необходима. 

12. В случай, че доброволецът е потвърдил участие в лагер, се очаква: 

 да участва в подготовителна среща, организирана от Си Ви Ес – България, преди да замине за лагера; 

 или да участва в среща за оценка и споделяне на опит след завръщането си от лагера, или да попълни въпросник на Си 

Ви Ес – България за своите впечатления и опит, натрупани по време на лагера;  

 да представи кратък разказ за лагера - текст и снимки, които да бъдат публикувани на сайта на Си Ви Ес – България. 

 

Отговорностите на Си Ви Ес – България към доброволеца като изпращаща организация: 

 

1. Си Ви Ес – България изпраща формуляра за кандидатстване на доброволеца до приемащата организация и уведомява 

доброволеца за приемането или отхвърлянето й/му от посочения от нея/него лагер. 

2. Си Ви Ес – България се грижи кореспонденцията между приемащата организация и доброволеца да се случва в уречените 

срокове, както и доброволецът да получи подробна информация за лагера най-късно до един месец преди началото на 

лагера. 

3. Си Ви Ес – България организира среща за подготовка на заминаващи доброволци и среща за оценка  и споделяне на опит 

за завърнали се доброволци. 

4. Основната застраховка на доброволеца се поема от SCI (Service Civil International), с изключение на заболяване или 

инцидент, възникнали в следствие на психическо разстройство, епилепсия, физическо увреждане, хронична болест. 

5. Си Ви Ес – България се грижи да бъде осигурена покана за виза, ако такава е необходима. 

 
 
Аз………………………………………......................................................……………………………………………  ЕГН:…………………………………………………………… 
потвърждавам, че съм прочел/а условията за участие в доброволчески лагер.  С подписа си удостоверявам, че съм ги разбрал/а 
и съм съгласен/а с тях. 
 
Дата и място:                                                Подпис на доброволеца: 

http://cvs-bg.org/za-nas/chlenstvo/

