
Здравейте хора,

След  повече от десетилетие БАЕВС отново е в мислите ни!
Тази някога налудничава идея донесе невероятни плодове в живота на повечето й
активни деятели. В процеса на превръщането на идеята в реалност, на Асоциацията в
Международно призната и Национално легитимна, на любимите ни спортове в начин
на живот и личностна идентификация, БАЕВС промени всеки един от нас по свой
начин.
Благодарим на всички наши членове за вярата, енергията и ентусиазмът инвестирани
в общата идея. Благодарим на 2012, която ни донесе:

ü Нова Управа, Нови членове и цялостна документална изправност.
ü Нови партньори в лицето на Кметство Град Ахтопол, SurfRider Foundation

Bulgaria, Monster Energy Drinks, OCB и редица Board Shops.
ü Ново по рода си събитие – „Дребни срещу Старчета” Ахтопол 2012, което има

потенциал да се превърне в традиция.
ü Нови шампиони, Младежи, Жени и Мъже!
ü Нова усилена комуникация с ISA,  с цел утвърждаване на способите за

Участието ни в Международната Програма 2013.
ü Нов Филм за сърфинга у нас,  с фокус на някои от основоположниците на

БАЕВС, „Дребни срещу Старчета” Ахтопол 2012 и бъдещето на Асоциацията.

През 2013 ще продължим в мисията си да популяризираме екстремните водни
спортове като физическо предизвикателство и начин на живот, чрез следните цели:

ü Разпространение сред млади и старчета, чрез филми, спортни събития и
партита за видовете спортове, за новите тенденции в дъските, за
безопасността и етиката във водата, за опазването на природа, с която
общуваме - Черноморските води и брегове, реки и езера.

ü Национални и Регионални Черноморски Сътезания и водни събития.
ü Участие на Български състезатели в Световните Сърф Игри Мъже и Младежи

сърф и бодиборд.
ü Изграждане на онлайн система за актуална информация от спотове по

Черноморското крайбрежие с уеб камери.
ü Подпомагане на всеки, които иска да пробва или да се развива на по-високо

ниво, чрез информация за възможностите в България, спортни лагери в
чужбина,  приятелски асоциации и карачи по цял свят,  спонсорство и
професионално развитие.

За постигането на тези цели бихме искали да се обърнем към всички спортуващи,
фенове и привърженици да ни подкрепят, като станат членове на БАЕВС. Можете да
допринесете за развитието на сърф културата и поставените ни цели, чрез членския си
внос от 36лв за година с превод по сметката на БАЕВС в ПИБ IBAN:
BG82FINV91501215760469. Посетете www.bewsa-surf.com за всички актуални събития.

Бихме искали от името на Управата на БАЕВС да Ви пожелаем през 2013
много любов, сила и вълни за всички!!!
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