
Хижа „Козя стена”, Умна раница и Айляк хамак 
ви канят на 

„Чаршафиада: игри с чаршафи” 
 

 
Използването на чаршафи, предоставени от хижарите в планините, 

оставя сериозен екологичен отпечатък върху околната среда, тъй като е 
свързано с употребата на големи количества вода и перилни препарати. 
Сушенето на чаршафи насред повишената влага в горите и на билото прави 
предоставянето на тази услуга още по-голямо предизвикателство пред 
хижаря, който посреща и изпраща десетки хора на ден.  

Всички заедно можем да намалим следите на нашето пребиваване сред 
природата като станем по-отговорни и се сдобием с лични спални чаршафи 
за многократна употреба. 
 

Хижа “Козя стена”, “Умна раница” и „Айляк хамак” ви канят на  
“Чаршафиада: игри с чаршафи” - забавно и поучително събитие, което няма 
да ви остави безучастни към проблемите на съвременното устойчиво 
планинарство. 
 

КОГА: 12 октомври 2019г. (СЪБОТА) 
КЪДЕ: хижа Козя стена, НП „Централен Балкан” 
НАЧАЛЕН ЧАС: 16:30 
За записване за събитието, резервации и други въпроси звънете на 

телефона на хижа Козя стена (0882 440 757). 
 
 
Събитието ще протече в 2 етапа: 

1. етап - отборен 
Всички участници ще бъдат разделени в няколко отбора, пред които ще 

се поставят физически и артистични, но най-вече забавни задачи с 
бракувани чаршафи от хижата. Компетентното жури ще раздава точки, 



които ще изведат един или повече отбора напред, за да продължат във 
втория етап на играта. 
 
2. етап - индивидуален 

Участниците от отборите победители ще се изправят един срещу друг в 
игри с въпроси за време, свързани с екологичния отпечатък от употребата 
на чаршафи по хижите, както и усилията, които коства поддръжката на 
спално бельо в усложнените условия на безводие, влага и затруднена 
инфраструктура на хижите в България.  
 

Победителите ще се сдобият с чисто нови лични спални чаршафи за 
многократна употреба, предоставени от “Умна раница”, „Айляк хамак” и 
х.Козя стена, а всички останали ще имат възможността да си закупят 
многократни лични чаршафи на място. 
   

FB събитие с повече подробности:  

https://web.facebook.com/events/392672758299069/ 

 

 

https://web.facebook.com/events/392672758299069/

