ДЕКЛАРАЦИЯ*
______________________________________________________________________
(Име, презиме, фамилия на родител/настойник)

Желая детето ми да посещава Лятна академия за успех и забавления, организирана
от фондация “Заедно в час” между 29 юли и 15 август в София.
Адрес на родителя/настойника:
_________________________________________________________________________________________
Телефон за връзка:_____________________________________________________
Електронна поща: ______________________________________________________
Име на ученик: _________________________________________________________________________
Завършен клас през учебната 2018/2019 г.______________________________.
Училище: ____________________________________________________________
Период, в който детето ще посещава Лятната академия (29 юли – 15 август):
_______________________________________________________________________
Бележка: За постигане на значителен и измерим напредък препоръчваме ученикът/ученичката да посещава Лятната академия
през пълния период от три седмици. Това ще даде възможност на учителите да измерят първоначалните знания, междинните
постижения и крайния напредък по дадения предмет. Приоритетно ще се избират ученици, които могат да посещават целия
период на Лятната академия.

Разрешавам/ Не разрешавам детето ми да си тръгва без придружител.
(зачеркнете излишното)
Име и телефон на придружител _________________________________________________________
Трябва ли да имаме предвид нещо специфично, свързано с детето ви, по време на
Лятната академия (напр. заболявания, алергии и др.)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дата_____________

Подпис ________________

*Фондация “Заедно в час” е регистрирана като администратор на лични данни. С попълването на тази декларация се съгласявам
да предоставя личните си данни и тези на детето ми за обработка и съхранение от “Заедно в час” с цел провеждане на лятната
академия, както и да бъдат включени в база данни с цел получаване на информация за бъдещи издания на академията и други
подобни възможности.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/та (три имена)
____________________________________________________________________________________________
роден/а на.................................................,
декларирам, че съм съгласен/а да участвам в заснемането и използването на
снимки/видео/интервю. Снимките могат да бъдат използвани в рекламни,
промоционални и/или обучителни материали на фондация “Заедно в час”.
Запознат съм с естеството на събитието и условията за участие.
Дата:
Град:

Декларатор:___________
(Подпис)

Моля, запознайте се с условията на тази декларация подробно тук и тук.
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