
ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

 

 

 

Аз, долуподписаният/та 

..………………….……….………………....................................………….…......................................... 

............................................................................................................................................................. 

 

Адрес: 
…...……………....................................………………………………………………………………………….…..........................
................................................................................................................ 

 

Телефон: ………………………………….….................................................................................................. 

 

Мобилен телефон: ……………………….....................………….…............................................................. 

 

Родител/настойник на...................................................................................................................... 

….................................……….……….…………………………...................................………………..... 

 

      

Желая да запиша детето си в Лятна Приключенска Занималня „Приказка без край 

– Замъка.“, намираща се в гр. София, ул. „Голаш“ №14. 

   

ЗАПОЗНАТ/А СЪМ ЧЕ:  

 

- В лятна Занималня „Приказка без край – Замъка“ се приемат само здрави деца, без 
симптоми на отпадналост, температура, кашлица и др. По усмотрение на преподавателя 
детето може да бъде върнато. 

 

- Не препоръчваме използването на електронни устройства (телефони, МР3 плейъри, 
таблети, лазери и др.) по време на заниманията. Всички тези устройства ще бъдат 
съхранявани при преподавателите и ще бъдат върнати  обратно след приключване на 
занятието. Единствено телефоните ще остават при децата, като молим родителите да не 
прекаляват с позвъняванията по време на занятията.  

 



За информация  може да звъните на посочените телефони 0878 935 937/ 0878 399 988. 

 

Работното време на Лятната Занималня „Приказка без край – Замъка“ е: 

 

Понеделник – петък от 8:00 ч. до 18:00 ч. 

 

Моля децата  да се оставят и вземат от родителите в определеното работно време. При 

закъснение от страна на родителя/настойника, той трябва да ни уведоми. 

 

- Направените снимки по време на  Занималнята и при разходките в парка, планината и 
др. могат да бъдат използвани в рекламни материали като: публикации в социални 
мрежи, видеа и всяка друга реклама на детския център. 

 

- Родителите, които не желаят децата им да бъдат заснемани или не са съгласни с 
публикуването на снимков/видео материал, трябва да ни уведомят предварително и да 
отбележат в Информираното Съгласие.   

 

- СЪГЛАСЕН/НА СЪМ, да бъдат използвани снимки на моето дете 
……………………………………………………………………………….. за рекламни материали на детски 
парти клуб „Приказка без край – Замъка“. 

 

- НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/НА, да се ползват снимки на детето ми 
………………………………………………………………………………………………..за рекламни материали на 
детски център „Приказка без край – Замъка“.  

 

- Бихме искали да Ви уведомим, че не разполагаме със собствено медицинско лице, не 
можем и нямаме право да даваме каквито и да е лекарства на децата. Персоналът е 
обучен за оказване на първа помощ при нужда. При настъпване на по-сериозни случаи 
или инцидент екипът ни ще повика спешна помощ на тел. 112, като служител на детския 
център ще се свърже незабавно с родителите/ настойниците, посочени в 
регистрационния формуляр.   

 

- Храната се предоставя от лицензирана детска кухня, като заявка за изхранване от детска 
кухня се прави в началото на седмицата. Ако детето не трябва да яде някаква храна 
заради алергии и други проблеми, моля да ни предупредите в Здравната карта. 

 

- Препоръчваме на всички деца да носят шишета с вода, надписани с тяхното име и 
допълнителен комплект дрехи и шапки за слънце – задължително. Ако детето има 



любима плюшена играчка, е разрешено, но персоналът не отговаря, ако тя бъде 
изгубена. 

 

- Запознат съм, че при отсъствие на детето ще трябва да уведомя предварително на  
телефон 0878 935 937  до 20:00 ч. на предишния ден 

 

- Отсъствие, което е предплатено (дневно, седмично или месечно посещение), не се 
компенсира със следващо посещение.  

 

- Всички лични вещи е желателно да бъдат надписани с името на детето и донесени в 
раничка, разпознаваема от детето. Не се допуска внасянето на опасни предмети, които 
по някакъв начин могат да навредят на друг. Преподавателите запазват правото си да 
отнемат всички предмети и устройства, считани за опасни или ненужни по време на 
занятията. Отнетите предмети се връщат на родителите. 

 

- Не препоръчваме децата да носят големи суми пари или скъпи часовници и бижута. Не 
носим отговорност за изгубени или откраднати пари или ценности. 

  

- Запознат/а съм, че попълването на Декларация е задължително преди записването на 
детето ми за активна занималня. Декларацията се попълва еднократно и се предава на 
преподавател при постъпване в Занималнята.  

 

- Запознат/а съм с програмата, условията, правилата и адреса на детския клуб, в който се 
провежда занималнята. 

 

 

Декларирам своето съгласие детето ми 

.....................…………………………………………………... на ……… гoдини да участва в 

Лятна Приключенска, Занималня, организирана от детски център „Приказка без 

край – Замъка“.  

 

 

 

Дата: ...……………………                              Родител (настойник): ………......……………………...... 

 



 

 


