
 

 

 

ДО ДЕТСКИ УЧЕБЕН И АРТ ЦЕНТЪР OreHHerO 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

от......................................................................................................................... 

\име, фамилия, свързаност с детето\ 

Мобилен телефон за връзка..........................., e-mail.............................................,  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ, 

 

Желая детето 

ми......................................................................................................................... 

да посещава училищна/лятна занималня на Детски учебен и арт център OREHHERO за периода от 

…………………………… до …………………………… (учебна 2015/2016). 

 

Детето ми ще бъде довеждано съответно прибирано от: 

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

\име, фамилия, свързаност с детето\ 

 

Декларирам, че: 

1. Приемам Общите условия на Центъра и се задължавам да ги спазвам. 

2. Приемам да заплащам дължимите такси, в уточнения размер и срок. 

3. Приемам, че месечните такси не подлежат на възстановяване в случай на отсъствия до 5 дни 

(включително) по болест или друга причина, независеща от детски център OreHHerO. 

 

OreHHerO работи с външен доставчик на храна, който предоставя седмично меню, от което 

можете да изберете обяд според индивидуалните предпочитания на Вашето дете. 

Предиобедна/следобедна закуска се осигурява от Центъра. Храната се заплаща допълнително в 

края на всяка изминала седмица. 

 

Моля, отбележете Вашето желание детето Ви да се храни в Центъра. 

□ Желая □ Не желая 

 

По време на учебните ни занятия и заниманията в Центъра правим снимки, с които съхраняваме 

специалните моменти, които споделяме. 

Моля, отбележете Вашето съгласие/несъгласие детето Ви да бъде снимано: 

□ Разрешавам □ Не разрешавам 

 

Бих желал/а/ детето ми да изучава/посещава следните предмети/спортове: 

(изборът не е задължителен, само ако желаете посочените предмети/спортове, оградете желанието си) 

 

□ Английски език  
□ Плуване 
□ Народни танци  
□ Футбол  
□ Тенис  

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 

 

 

Данни за детето  

Трите имена на детето  
Дата на раждане  

Място на раждане  
Училище  

Клас  
Изучаван език  

Извънкласни занимания  
Интереси на детето  

  
 

 Родители  

Трите имена на майката  
Телефон/E-Mail  

Трите имена на бащата  
Телефон/E-Mail  

Кой ще води/взема детето  
  

 

Здравен статус  

Личен лекар (име/ тел.)  
Лекарствени алергии  
Хранителни алергии  

Взема ли детето 
лекарства? 

 

Скорошни травми  
Физиологични особености 
на детето, ако има такива 

 

Предпочитани храни  
  

 
Забележка: Информацията, която ни се предоставя е строго поверителна и ще служи само за по-доброто обгрижване и 
обучение на Вашето дете. В противен случай  Детски учебен и арт център OreHHerO носи наказателна отговорност по 
Закона за защита на личните данни. 
 

 

дата............                                                                                подпис 

София                                                                                            \.........................\ 

 


