ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „РЕСПЕКТ”
УЧЕБНА ЗАНИМАЛНЯ 2018-2019 Г.
Долуподписаният, ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(три имена, адрес, тел., е-mail)
в качеството си на родител/представител на ..........................................................................
........................................................................................................................................................
(три имена на ученика, училище, клас)
заявявам записването на ученика за полудневна учебна занималня от:
08.00 часа до 12.30 часа
13.00 часа до 18.00 часа
през следния период: седмица, месец, цялата учебна година
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Цена за учебната занималня за месец: 180 лева.
Цена за учебната занималня за седмица: 80 лева.
Във връзка с участието на ученика в заниманията по интереси и в изпълнение на
изготвената програма на учебната занималня, декларирам следната информация:
1. Заявявам/не заявявам желание ученикът да бъде включен в заявката за доставяне на
топло обедно меню;
2. Желая ученикът да посещава веднъж в седмицата по 2 учебни часа заниманията по:
2.1. Чуждоезиково обучение – руски; английски; френски; испански, немски.
2.2. Рисуване;
2.3. Плетене.
3. В качеството си на представител на ученика заявявам следната информация свързана с
хранителните, емоционалните, образователните или други особености на ученика:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

В случай на заявяване на доставка на топло обедно меню, към съответната такса за
учебната занималня се доплаща на място в учебния център по 3 /три/ лева на ден или
сумата се включва към таксата за занималнята, платима по банков път
С цел анализиране на резултатите от маркетинговата кампания на учебен център
„Респект” уведомявам за достигането до информацията за дейността на учебния център
чрез: раздадени флаери, интернет реклама, препоръка, други начини ..................................
В изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на личните данни декларирам
запознаването си с изготвената от „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД „Политика за
поверителност” /”Защита на личните данни”/. Информирам, че:
- съм съгласен
- не съм съгласен
за заснемане и публикуване на снимките на ученика в публичното пространство във
връзка с провеждането на образователно-рекламна кампания на учебен център
„Респект”.
С настоящото заявление декларирам запознаването си с „Правилник за организацията и
дейността на учебен център „Респект”.
Уведомявам, че ученикът ще бъде довеждан и прибиран при посещение на занималнята
от следните пълнолетни лица:
- ...................................................................................................., тел.: .............................;
- ...................................................................................................., тел.: .............................;
- ....................................................................................................., тел.: ............................;
- ....................................................................................................., тел.: .............................
Заявявам ползването на отстъпка:
– 20% отстъпка за ученици, посещавали лятната занималня на учебен център „Респект”;
– 20% отстъпка за записано второ дете от семейството;
– 10% отстъпка за записан приятел.
Дължимата сума следва да се превежда до 5-то число за текушия месец по сметка на
„ДБМ
Кредо
Консултинг”
ЕООД,
Банка:
UniCredit
Bulbank,
IBAN:
BG61UNCR70001522960470, BIC: UNCRBGSF.
ДЕКЛАРАТОР: ...................................................................
(две имена, подпис)

