
Обръщение от УС на БАЕВС
Благодарим на всички наши членове и приятели за вярата, енергията и ентусиазмът
инвестирани в общата идея!
През тази и следващата година ще продължим в мисията си да популяризираме
екстремните водни спортове като физическо предизвикателство и начин на живот,
чрез следните цели:

ü увеличаване на качеството на сърф спортовете в България – локални
събития със състезателната атмосфера и логика, по която Международната
Сърф Асоциация провежда своите състезания; Възможност за участие в
Световните Първенства организирани от ISA; Платформа за разпространение
на професионална информация;

ü разпространение на сърф културата – увеличаване на познанието за
спортовете; безопасността и етиката във водата; опазването на морето и
бреговата ни ивица.

Ако желаете да подкрепите дейността ни може да станете наши членове, като
допринесете за развитието на сърф културата и поставените ни цели, чрез членския си
внос от 36лв за година.
Средствата ще бъдат използвани по съответните пера:

- Членски внос в ISA – 950USD за право на участие на Световните формати;
- Подготовка и Организация на Годишно Национално Състезание – 1200лв -1600лв

включващо хонорари съдии, водещ, транспорт и настаняване, логистика,
озвучаване,  реклама, подготвителни материали, ликри, табла и др.;

- Юридическо и счетоводно обслужване по необходимите стандарти – 350лв.;
- Поддръжка и управление на уев съйт и домейн – 180лв;
- Рекламни материали за промотиране на дейността на Асоциацията, достигане до

спонсори и разпространение на тяхното участие – мин.200лв.
- Организация и съучастие в редица събития свързани със целите на Асоциацията:

Международен Сърф Ден, демонстрации на различни точки по Черноморието,
чрез влекове, моторници и джетове, и обучения на подрастващите жалещи, за да
знаят колко още възможности за спорт съществуват по бреговете ни; Екологични
мероприятия: бюджет – неопределен;

- Подпомагане на националните ни състезатели за участие на Международни
Състезания на ISA: бюджет – неопределен;

Благодарим на спонсорите,  които ни подкрепят,  като към момента всичко
предоставено от спонсорите отива директно при участниците като награден фонд или
томбули при събитията с не-състезателен характер. Поставили сме си за цел да се
привлекат стратегически спонсори, с които да може да се финансират регионални
състезания и участие на Български отбор в чужбина.  Бюджетът за дейността се
покрива чрез членски внос и личното финансиране от членовете на УС. Обръщаме към
всички, които вярват в сърф идеята да я подкрепят и допринесат за нейното развитие!

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