
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за записване в занималня Алгара 

 

Долуподписаният/та 

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

(трите имена) 

С адрес 

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

Телефон 

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

e-mail 

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

В качеството си на родител/представител на ученика/ученичката 

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

(трите имена на детето) 

учещо в училище ..................................................................................... клас ........... 

стартира с учебна смяна ..................................... 

Заявявам записването в занималня Алгара. 

Допълнителен телефон за контакт: 

………………………………………………….. тел.:……………………връзка с детето........... 

………………………………………………….. тел.:……………………връзка с детето........... 

………………………………………………….. тел.:……………………връзка с детето........... 

 

 

Информиран/а съм, че: 

1. Цената е  

Пакет за месец: 220лв. (сумата се предплаща и при отсъствие не се променя) 

За седмица:60лв. (сумата се предплаща и при отсъствие не се променя) 

За ден: 14.00лв. 

За цялата учебна година: 1 600лв. (цената не се променя при отсъствие. Може да се раздели на 2 вноски – 

първи и втори срок, като детето може да бъде отписано между сроковете)  

 



 Задължавам се да плащам задълженията си към занималнята не по-късно в срок от 10 

(десет) дена след започването на учебния процес или всекидневно, в зависимост от 

избраната от мен услуга.  

 

2. Занималнята не носи отговорност за внесената от учениците храна. 

3. При повреждане на материалната база или вещ на друг ученик от страна на 

детето ми съм длъжен/а да заплатя щетите. 

4. При  системно проблемно поведение(агресивно поведение, неуважително 

държание, кражба и т.н.), детето ще бъде отстранено и няма да му бъде разрешено да 

посещава занималнята, както и уроците към нея. 

 

Съгласявам се с условията на занималня Алгара и съм наясно с предлаганата от тях 

услуга.   

 

Съгласявам се да дам следната информация за детето си и да попълня приложение 1. 

 

В   изпълнение   на   разпоредбите   на   Закона   за   защита   на   личните   данни   

декларирам, че съм запознат с „Политика за поверителност” /”Защита на личните 

данни”/. 

 

Дата:...............................                                                  Декларатор:................................. 

/подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Информация за детето 

 

В   качеството   си   на   родител/представител   на   ученика/ученичката,   предоставям 

информация   свързана   с медицинските, хранителните, емоционалните, 

образователните или други особености на ученика: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Уведомявам, че ученикът/ученичката ще  

 идва и ще си отива сам/а от и до занималнята.  

 бъде довеждан/а и прибиран/а при посещение на занималнята от следните лица:  

....................................................................................................,тел.: .............................;-   

....................................................................................................,тел.: .............................;-   

.....................................................................................................,тел.: .............................                                                

 

Информирам, че: 

 съм съгласен/а                                             

 не съм съгласен/а 

със   заснемане   и   публикуване   на   снимките   на  ученика/ученичката   в   

публичното   пространство   във връзка   с   провеждането   на   образователно-рекламна   

кампания   на   академия „Алгара”.  

 

 

 


