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18 май 2017 г. 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ

20:30 ч., дискотека „Екстраваганца“

„Мис и Мистър Медицински университет“
Конкурс за красота „Мис и мистър Медицински университет“ – един 
спектакъл на красотата, интелекта и българската идентичност. 

19 май 2017 г. 

13:00- 15:00 ч.

Панорамна обиколка с корабче (ще се проведе при подходящи 
метеорологични условия)

15:00- 17:00 ч., ет. 2 и ет. 3 в МУ-Варна

Постерна научна сесия  
Представяне на иновативни открития и дългогодишни проучвания 
на преподаватели и студенти от медицинските университети, 
свързани с морето.

20 май 2017 г. 

10:00 ч., хотел „Азалия“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Таласотерапия за лице и тяло - „Силата на морето в полза на 
красотата“
Морето е радост не само за душата, но и за кожата. Насладете се на 
СПА процедурите с морска вода и козметични продукти с морски 
съставки, които студентите от МУ-Варна са приготвили специално за 
вас.

11:00 ч.

Демонстрация по водно спасяване при инцидент в морето
Морето крие и своите опасности. За да се чувствате в „свои води“ 
станете част от демонстрацията и разберете от професионални 
морски спасители какви са техниките, които трябва да 
предприемете при опасност в морето.  

12:00 ч.

Водолазно гмуркане
Потопете се в дълбините на морския свят и открийте красотата на 
флората и фауната под водата. След приключване на 
демонстрацията на начинаещите водолази и под прецизния контрол 
на опитни инструктори ще можете да наблюдавате измерването на 
техните физиологични показатели и промените, които настъпват 
след дълбочинното гмуркане.

14:00 ч.

Първи стъпки във водните спортове (каяк)
Морето предлага и много възможности за екстремни приключения. 
Участниците ще имат възможност  да получат първите си уроци по 
каяк от най-добрите инструктори в града. 

18:00-24:00 ч., Нощ в „Музей по история на медицината“

Образователна и развлекателна програма.

10:30 ч.

Конкурс за ръчно изработени предмети и украшения от морски 
материали
Морето вдъхновява! Не един и двама писатели, художници, поети, 
скулптури и творци са посветили живота си на безкрайното синьо 
море. Работно ателие за креативни и творчески личности в рамките 
на фестивала „Море, здраве и красота“ ще посрещне всички 
желаещи да изработят предмети и украшения от черупки, миди, 
водорасли, раковини и златист пясък, а компетентно жури ще 
награди най-значимите творби.


