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До Управителя на 

„Образование и нови технологии“ ЕООД 

гр. Бургас 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ: 

От………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Адрес:.………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Телефон за контакти:…..…………………………………………………………………………………………………….. 

Заявявам желанието си детето ми 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..., 

(трите имена на ученика) 
 

ученик от ............ клас на 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

(име на училището) 

да посещава летен детски център „Алиса“, при следния график (моля 

попълнете) 

Юли от:……………………….. до………………………… 

Август от:………………………… до …………………... 
 

Ще използваме платен обяд: ДА / НЕ 

 
Декларирам, че: 

• съм запознат/а с правилата на летен център „Алиса“; 

• ще осигуря присъствието на детето си в обявеното време; 

• ще заплатя абонаментната такса, съобразно сроковете и начините на 

плащане 

 
 
Дата: С уважение: 

гр. Бургас /…………………………………../ 
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ПРАВИЛА НА ЛЕТЕН ЦЕНТЪР „АЛИСА“ 

 
1. В летен център „Алиса“ се приемат ученици от 6 до 10 г. 

2. Родителите попълват заявление, в което посочват периода, в който детето 

/децата/ им ще посещават летен център „Алиса“. 

3. Родителите съобщават за заболявания, алергии или специални нужди на детето 

/децата/ си. 

4. Таксите за посещенията в летен център „Алиса“ са месечна, седмична или 

дневна. 

5. Таксите за посещенията в ЛДЦ „Алиса“ се заплащат както следва: 

• При месечна такса – до 5-тия ден от месеца. 

• При седмична – предварително или в понеделника на седмицата, в която детето 
посещава занималнята. 

• При дневна – предварително.  

6. При отсъствия таксата не се възстановява. 

7. При възникнали извънредни обстоятелства, които налагат отсъствието на 

детето – болест, извънредна обстановка – част от сумата може да бъде 

възстановена след допълнително уточняване между страните.  

8. Храненето се организира в стола на училището. 

9. Храненето се заплаща допълнително. 

10. Менюто се заявява предварително от родителите през системата Е-стол. 

11. За всички допълнителни въпроси използвайте комуникация по мейл или 

телефон, дадени на сайта на занималнята.  

12. Заплащането на таксите става по банков път или чрез Pay Pall през сайта на 

онлайн магазина ONT.BG – https://ont.bg/  

13. Заплащането може да стане в брой в офиса на „Образование и нови 

технологии“ на ул. Цар Самуил 28. Разплащания в брой не се осъществяват на 

място в училището.  

14. Детето, посещаващо летният център „Алиса“ трябва да спазва правилата в 

центъра – да не се отлъчва от групата, да уважава учителите и децата, да 

спазва режима на работа и игра. При системно нарушаване на правилата 

родителите ще бъдат повикани на разговор. При продължаване на 

проблемите, детето ще бъде изключено от занималнята и 50% от 

неизползваната сума ще бъде възстановена на родителите.   

15. Достъпът до дигитални устройства става по график, определен от 

учителите. В останалото време устройствата се събират и съхраняват в 

„капан за телефони/таблети“.  

 

НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В 
ЛЕТЕН ЦЕНТЪР „АЛИСА“. 
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