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Местоположение Събитие Изложители

На входа на 
фестивалното градче

Топли супи, манджички, салати, хляб (за супичката), сладки, домашна лимонада, чай, 
кафе и др. КулинАрт

На входа на 
фестивалното градче Вегетарианска и веганска храна с екоподукти. Искра Олянова, Даниел 

Хаджиев
На входа на 
фестивалното градче

Фреш; лимонади; безалкохолни коктейли; алкохолни коктейли; бургери; тостове; 
кафе; фрапе „Плодчето“ ЕООД

Закътаното местенце 
зад чешмичката на 
входа на фестивалното 
градче

Кунг Фу практики: демонстрации и обучение (основни позиции и движения), 
Дихателни практики: демонстрации и обучение. Сутрин – дихателни практики, 
упражнения за събуждане на тялото, основни кунг фу удари и техники (всеки желаещ 
може да участва) – 1 час. Предобедна практика – демонстрации: форми с и без 
оръжие – 30 мин-1час. Преди здрач – отворен клас; обучение и практики – 1час 
– 1:30 ч.

Спортен клуб по Кунг Фу 
„Сянката на мъдреците”

На входа на 
фестивалното градче

Ателие за свирене на диджериду-различни видове техники и методи на дишане при 
свирене;

“Радостилница ЕлРада“

На входа на 
фестивалното градче Хляб и хлебни изделия; Печене на жарова пещ (различни печива). 

Обществен Клуб Фурна  
(Мрежа Хлебни Къщи - 
клон Габрово)

През цялото време на фестивала
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На входа на 
фестивалното градче

Демонстрацията за печене на хляб с квас по стара технология (на пещ). Представяне 
на традиционни кулинарни изделия (храни). Приготвяне на традиционни храни.

НЧ „Св. Св. Дамаскин и 
Онуфрий Габровски-2011“

25.07.2015

Местоположение: Черният път през поляната до Детския център

Час Събитие Организатори

Купа Географски Център Узана
Състезание по планинско колоездене крос кънтри. 
Възрасти:
момичета - 9-11 год. и 12-14 год.; момчета - 9-11 год. и 12-14 год.; юноши - 15-17 год.; 
мъже - 18-35год.; 
мъже мастър - 35-45год.; 
мъже мастър - 46+ год.; 
жени - 18+ год. 
Децата до 15 год ще карат на затворено детско трасе с леки препятствия. Според 
броя на участниците ще се кара в серии чрез елиминация. Мъжете и жените ще карат 
в затворен маршрут ( обиколки  от  5,3км ). Класиралите се на призови места ще 
бъдат наградени с медали, грамоти и предметни награди. 
Организаторите на състезанието си запазват правото на промени в наредбата.

„Колоездачен Клуб Георги Одрински 
Габрово“
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8.30 – 10.30 Регистрация и раздаване на Стартови номера

10.30 – 12.30 Опознаване на трасето

10.30 Старт по групи  на детското състезание по затворен кръг.- 1обик.  300м

12.30 – 13.00 Техническа конференция 

13.30

Старт
(1 обиколка - 5,100км) 
юн.мл.в.                 - 3 обиколки 
юн.ст.в.                  - 3 обиколки 
жени                       - 3 обиколки 
мъже над 23 г.        - 5 обиколки 
мъже елит             - 5 обиколки 
мастърс                 - 3 обиколки

16.30
Голяма сцена Награждаване Колоездачен Клуб 

“Георги Одрински” Габрово

16.00 Представяне на социално предприятие Обществен Клуб Фурна – продукти и дейности Обществен Клуб Фурна  (Мрежа 
Хлебни Къщи - клон Габрово)

9.00 – 9.30 Кратко шоу и запознаване с конете Гранд и Поли Родово имение „Радост”
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9.30 - 11.30 Занаяти под формата на уъркшоп – декупаж, работа с дърво, хартия, лепило и 
ножица Родово имение „Радост”

11.30 – 12.30 Приказки и притчи с Жанет Орфану Родово имение „Радост”

17.30 – 18.30 Моделиране и пластика /глина/ Родово имение „Радост”

Местоположение: Среща пред Информационния център на ЕкоФест и отвеждане до определеното от организаторите място

Час Събитие Организатори

18.00 – 19.00
Демонстрация на ОИДА терапевтична сесия за разкриване на връзката ни с 
Природата Майка. Работа с медитации и природни материали. Сътворяване на 
мандала от естествени материали

Кооперативна Академия 
www.oida.bg
среща пред Инфо центъра на ЕкоФест

26.07.2015

Местоположение: Среща пред Информационния център на ЕкоФест и отвеждане до определеното от организаторите място

Час Събитие Организатори

11.30 Филия с Пипер - Работа с вътрешното дете – уъркшоп за пораснали деца: 
групово занимание за ‘вдетиняване’. Боси крака, смях, слънце.

Кооперативна Академия 
http://zaednonavyn.com
среща пред Инфо центъра на ЕкоФест


