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Формуляр за записване 
Летен лагер Пампорово 

07.07-14.07. 2019 
 

 

ИМЕ:.......................................................................................................................................................... 

ПРЕЗИМЕ: ................................................................................................................................................ 

ФАМИЛИЯ:............................................................................................................................................... 

Възраст:..................Рожденна дата...............................................Град............................................... 

Адрес ........................................................................................................................................................ 

Име на майка........................................................................................................................................... 

Телефон........................................................................Email................................................................... 

Име на бащата....................................................................................................................................... 

Телефон.......................................................................Email.................................................................... 

Ниво по английски.................................................................................................................................. 

Колко дълго детето е изучавало английски език............................................................................... 

Къде е изучаван английски език............................................................................................................. 

Записва ли се заедно с приятели........................................................................................................... 

Има ли детето някакъв здравословен проблем или алергия, за които трябва да бъдем 

уведомени?      ДА  НЕ 

Ако ДА , моля пояснете ......................................................................................................................... 

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

Спазва ли хранителна диета?  ДА  НЕ 

Ако ДА, моля пояснете........................................................................................................................... 

  

http://www.europego.bg/


Детето ще ползва ли организиран от нас трансфер? 

При пристигане 

При заминаване 

В двете посоки 

НЕ 

При ДА от  кой от градовете: .............. 

Трансфери от други градове, може да бъдат уточнявани допълнително според бройката 

записани деца. 

Как научихте за нас? 

Във връзка с действащата законова уредба относно защита на лични данни, моля отбележете 

точките, с които сте съгласни.  

Заявявам съгласието си да получавам информация и съобщения от Юръп Гоу на 

посочените от мен в настоящата регистрационна карта телефонен номер и имейл адрес, с цел 

организационната ефективност при заминаването, престоя и връщането от лагера 

мероприятие, както и с цел получаване на информация за предстоящи събития. 

Заявявам съгласието си, Юръп Гоу да получи и съхранява посочените по-горе данни 

свързани със здравословното състояние на детето с цел евентуално възникване на 

необходимост от полагане на здравни грижи и/или лечение по време на престоя на детето в 

лагера. 

С попълването на настоящия регистрационен формуляр, декларирам, че съм законен 

представител на детето (и упражнявам родителска отговорност по отношение на същото) и в 

качеството си на такъв, съм изразил съгласието си за горните обстоятелства. 

Екипът на Юръп Гоу  ще прави снимки на всички участващи, по време на лагера, деца, 

както и видеа на учебния процес. Част от снимките ще бъдат публикувани на уебсайта на 

лагера и ще бъдат дадени на учениците при напускане на училището. Моля, посочете дали сте 

съгласни детето ви да бъде снимано и снимките, да се използват в рекламите на летни лагери 

на Юръп Гоу. 


