НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
NATIONAL YOUTH FORUM - BULGARIA
Техническа информация

Общо събрание на НМФ 23-24.06.2018
Варна
Уважаеми делегати, бихме желали да Ви предосоставим информация, която да Ви е
полезна по-време на пътуването и провеждането на предстоящото Общо събрание,
което ще се проведе в град Варна в периода 23-24.06.2018 година.
Прочетете внимателно този инфопакет! Нашият екип не носи отговорност, ако не
се запознаете с него!

Пътуване
Пътните разходи за предстоящото събрание няма да бъдат поемани от организаторите:
Възможните начини за пътуване до град Варна освен с личен автомобил са:
1. Пътуване с автобус
2. Пътуване с влак
3. Споделено пътуване - може да потърсите възможност в някоя от многобройните
групи във фейсбук или да организирате подобно с други от делегатите за събранието.
Придвижването в град Варна в рамките на програмата няма да изисква използване на
градски транспорт с оглед на това, че Събранието ще се проведе близко до мястото на
настаняване.
Дати на пътуването :
София → Варна 22.06
Варна → София 24.06
Настаняването ще започне след 14:00 часа на 22.06, очакваме делегатите да
пристигнат до края на деня с оглед на безпроблемното начало на събранието на
23.06.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!

София, бул. “Васил Левски” 35 партер
Web: www.nmf.bg, Email: secretariat@nmf.bg

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
NATIONAL YOUTH FORUM - BULGARIA
Настаняване и хранене
Наши домакини в град Варна ще бъдат колегите от Висшето Военноморско училище
“Никола Й. Вапцаров.”. на адрес ул. Васил Друмев 73
Разпределението на участниците на двете места ще бъде уточнено допълнително.
Разходите по настаняването се покриват от организаторите.
Дати на нощувките – 22.06 и 23.06

Програма на събранието
23 юни 2018 г. /събота/ от 10.00 часа:
1. Отчет на УС за дейността на НМФ
2. Прием на позиции и становища
3. Промени в Устава
4. Избор на членове на Контролна комисия.
ОБЯД 13:00
ВЕЧЕРЯ 19:30
24 юни 2018 г. /неделя/ от 09.00 часа:
5. Стратегически приоритети
6. Финансов модел
7. Приемане на нови организации-членове
8. Други.
ОБЯД 13:00
ВЕЧЕРЯ 19:30
Молим Ви да сте в залата за събранието 15 минути преди началния час с оглед
безпроблемното му провеждане.
При въпроси или за спешни случай може да позвъните на телефон: +359 876 30 60
42 или да пишете на: secretariat@nmf.bg

Общото събрание се организира с
подкрепата на ВВМУ
”Никола Й. Вапцаров”, гр. Варна.
ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!
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