УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ДЕВА
гр. София, кв. Враждебна, ул. 8 / 26 ‘в’
Тел. 0878 110 610, 0889 433 055
www.deva-kolarski.com; devakolarskiood@abv.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ЗАПИСВАНЕ В ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ 2020 Г. “ ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ”
ЗА ДЕЦА 5-12 ГОДИНИ

1 юни – 11 септември 2020г.

Трите имена на детето:............................................................................................................
години:......,училище/ДГ:.....................................,клас/група:......тел.:..........................
Име на родител:.....................................................................................тел.:...........................
Име на родител:.....................................................................................тел.:...........................
Е-мейл:.......................................................................................................................................
Важна информация! Моля, посочете, ако детето има алергии или други важни
неща, за които трябва да знаем!
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Желая детето ми да посещава лятната занималня при следните условия:
1. Период на посещение (оградете/попълнете Вашия избор)
- юни – 385лв. / 297лв.
- юли – 402,50лв./ 310,50лв.
- август –367,50 лв. / 283,50лв.
- септември (1 – 11) – 140лв. / 108 лв.
- ....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Всяка сряда от 16,00 до 18,00 ще се провежда АРТ занимание с външен преподавател, което ще
се заплаща допълнително – 5 лв.
2. Време на посещение (оградете Вашия избор)
- цял ден (8.00 – 18.00 ч.)
- половин ден (8.00 – 13.00 часа)
- половин ден (13.00 – 18.00 часа)
3. Английски език
- Начинаещи
- Неначинаещи
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Такси:
Период/Такса
Ден
Седмица
Месец (4 пълни седмици)

Цял ден
25 лв.
100 лв.
350 лв.

Половин ден
20 лв.
85 лв.
270 лв.

Кетъринг:
1) В таксата е включен сезонен плод 2/1 път на ден.
2) В таксата НЕ е включен обяд. За обяд се използва външен кетъринг, за който се заплаща
допълнително. Включването в кетъринга за обяд е по желание, храната се избира ден за ден и се
поръчва сутрин до 9 часа!
Отстъпки:
10% - При плащане на пълната такса за целия период (юни – септември) до 31 май 2020 г. В случай
на отсъствие в рамките на две седмици се изчислява период за 3 месеца.
10% - Курсисти на ЕЦ Дева и деца, посещаващи занималнята за 3та и повече години.
10% - Второ дете.
20% - За второ дете при плащане на пълната такса за целия период от 3 месеца.
Плащане:
Таксата за месец се заплаща до 20-то число на предходния месец.
При плащане на седмица или месец и отсъствия по причини на родителя/детето таксата за
неприсъствените дни не се възстановява!
Начин на пащане:
В брой - на място в Езиков център Дева или
по банка.
Декларирам, че
А) съм съгласен/а синът ми/дъщеря ми да посещава занятията на занималнята и да бъде извеждан/а
извън територията на учебния център и детската площадка в присъствието на възпитател;
Б) съм запознат/а с гореизброените правила и това е моят избор за дадените варианти;
В) съгласен съм / не съм съгласен снимки на детето ми да бъдат използвани с цел популяризиране
на дейността на ЕЦ „ДЕВА“ (сайт на ЕЦ ДЕВА, фейсбук страница, календари, рекламно табло в
сградата на ЕЦ, флаери, брошури, плакати);
Г) съм съгласен/а горепосочените лични данни – моите, на детето ми и на другия родител, да бъдат
използвани от ръководството, учителите и помощник-учителите в Езиков център ДЕВА за
организиране на работата на лятната занималня.
Д) запознатат съм със всички правила за безопасност, свързани с пандемията от COVID – 19, и съм
съгласен стриктно да ги спазвам, както аз, така и моето дете.

Дата……………..

Родител:…………………….........
/Име и фамилия/

