
Спортен клуб ”Дуло-Перник” 
 

1. Институция: Рагистриран по чл.2 от ЗЮЛНЦ, Спортен клуб-Сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза 

2. Формация: Спортен клуб ”Дуло-Перник” 

3. Кратка анотация на дейността на формацията: Спортен карате клуб „Дуло-

Перник” е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2013 година, съгласно 

разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Сдружението осъществява дейност изразяваща се в 

работа с млади хора; осъществяване на хуманитарна дейност; съдействие за 

опазване и укрепване здравето на хората; утвърждаване на човешка 

нравственост, милосърдие и благотворителност. Популяризира спорта и 

физическата култура, като задачата му е да направи бойните изкуства достъпни 

за всички, като организира тренировки по карате Киокушин. Основната цел е да 

се популяризира Киокушин карате, за да се върнат младите хора в спортните 

зали.  

4. Място на провеждане на заниманията(адрес): гр. Перник, кв. „Мошино” 

XIII-то ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”  

5. Ръководител на формацията: Костадин Крумов Костадинов-председател 

6. Координати за връзка с ръководителя на формацията: GSM: 0898/704019 

7. Възрастова група на участниците във формацията: Учебно тренировъчния 

процес в клуба е организиран по възрастови групи: Деца до 10 години ; Деца от 

11 до 14 години; ЮДМВ 15-16 години-; ЮДСВ 17-19 години; 20-23 годин и над 

23 години.  

8. График дза провеждане на заниманията по дни и часове:   

- Тренировките се провеждат във физкултурния салон на ХІІІ-то ОУ „ Св.св. 

Кирил и Методий” гр. Перник, в дните както следва: Напреднали -  понеделник, 

сряда и петък  от 18,30 часа и начинаещи – вторник, четвъртък и събота от 17, 00 

часа. 

- Физкултурен салон на СОУ „Петър Берон” гр. Перник, в дните както следва:   

вторник, четвъртък от 19, 00 часа. 

- Физкултурен салон на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник, в дните както следва:   

вторник, четвъртък от 19, 30 часа. 

 

9. Начало и край на сезона: Без прекъсване. 

10. Срокове за записване на желаещи (изисквания): Записване на желаещите 

да тренират – по всяко време на календарната година.  

 Изисквания: Медицинско удостоверение от личния лекар. 



11. Такса: С решение на управителния съвет – 25 лева месечна такса. 

 

 


