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Стипендиантска програма 
на ски и сноуборд училище „Атмосфера“   

за сезон 2019-2020г. на Витоша-Алеко 
 

Програмата има за цел да подкрепи и предложи възможност на кандидат учители по 

ски и сноуборд да започнат и завършат курс на обучение, след което да натрупат 

професионален опит и повишават квалификацията си в избраната дисциплина. За стипендия 

може да кандидатства всеки, който е записал курс за подготовка на ски или сноуборд учител 

клас „А“, и желае да се развива професионално в сферите на „Снежните спортове“ и „Работа с 

деца“, в София на Витоша ски зона Алеко. 

 

Условия и документи за кандидатстване: 

➢ Физически лица навършили 18 години, с документ удостоверяващ среден успех от 

обучение над 4.50 от последната година или завършено образувание /средно, висше/. 

➢ Заявление под формата на: Автобиография (CV), Мотивационно писмо или Препоръка 

от родител, класен ръководител, предишен работодател. 

➢ Лично портфолио с други свидетелства, сертификати, удостоверения, дипломи, 

награди от личен характер - определящи интереси, участия и постижения в спорта, 

технологиите, науката или изкуството. 

➢ Финансов документ удостоверяващ платена такса в курс за обучение. 

 

Критерии и процедура за одобрение: 

➢ Места в програмата за 1 жена, 1 мъж ски учители и 1 мъж сноуборд учител. 

➢ Подбор на кандидатите по документи до 15 декември 2019г. 

➢ Покана за събеседване с представител на ски училището на 16 декември 2019г. 

➢ Подписване на двустранно споразумение за включване в програмата. 
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Стипендиантската програмата осигурява: 

➢ Покриване на пълния размер 100% на таксата за обучение в курса и първоначалното 

издаване на документите за правоспособност/карта и талон/. 

➢ Учебна практика 3 календарни дни, с въвеждащо обучение в училището. 

➢ Платен практически стаж в 5 работни дни, като изпитателен срок. 

➢ Сезонен договор за работа с възможност за професионална квалификация и кариерно 

развитие. 

Условия и периоди за изплащане на стипендия 

➢ Заплащане на пълния размер от стойността на обучението в курса и издаването на 

документи ще се изплати в три периода. 

➢ Първи период и 30% плащане е от събеседването до завършване на учебнaта 

програма, като стипендиантът трябва да има над 90% посещаемост в учебните 

занимания на курса. 

➢ Вторият период и 30% плащане е след успешно полагане на изпитите, като средният 

успех от теоретичния изпит да е над 4.99, а от практическия над 4.50. 

➢ Третият период и 40% плащане е след положени 3 дни учебната практика и 5 дни 

практически стаж в ски училището. 

➢ Право на пълния размер стипендия се губи, когато стипендиантът не успее да покрие 

изискванията за посещаемост, среден успех от изпитите и не полагане на учебна 

практика.  
 

Моля, подайте вашето заявление / Автобиография(CV), Мотивационно писмо/ и документи за 

кандидатстване в програмата до 24.00 часа на 13 декември 2019г. на следния имейл адрес:  

contact@asport-bg.com  

 

Лице за допълнителна информация: Радослав Коритаров +359883 498 088 
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