ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
Аз, долуподписаният/ната ..………………….……….………………....................................………….….........................
ЕГН ..………………………………….. Адрес …...……………....................................…………….…...............................
Тел. ………………………………….… Мобилен тел. ……………………….....................………….….................................
Родител (настойник) на ….................................……….……….…………………………...................................………….
ЕГН ..………………………...

Училище

………………………………………………………………………………………..

Желая записване на детето си в лятна активна занималня в приключенски център Funtopia с адрес:
гр.София, бул. „Черни Връх”100, Мол Парадайс, ниво 3 за периода:
Юни ….............................................................
Юли ................................................................
Август .............................................................
Септември …………………………………………………
Дневна такса

..............; Седмична такса: ………....

Месечна

такса

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

Отстъпка............

Желая да използвам ТОПЛА КУХНЯ на цена от 7 лв./ден.
Не желая меню от Фънтопия, детето ми ще си носи храна отвкъщи
ЗАПОЗНАТ СЪМ ЧЕ:
 Личните вещи трябва да бъдат надписани с името на детето. Не се допуска внасянето на опасни
предмети, които по някакъв начин могат да навредят на друг човек. Фънтопия си запазва правото
да отнема всички предмети и устройства, считани за опасни или ненужни за учебно-развлекателния
процес. Отнетите предмети се връщат на родителите. Не се счита за редно децата да носят големи
суми пари. Фънтопия не носи за отговорност за изгубени или откраднати пари и/или ценности.
 Не е препоръчително използването на електронни устройства, (телефони, МР3 плейъри, таблети,
лазери и др.) по време на заниманията. Децата трябва да оставят всички електронни устройства при
техния възпитател, като ги получават обратно след приключване на занятието. Телефоните могат да
бъдат ползвани при нужда. В останалото време родителите могат да се свързват на обявените
телефони на Фънтопия.
 Работното време на Лятна Активна Занималня е от 8:30 до 18 часа. Децата трябва да се оставят и
вземат от родителите в определеното работно време. При закъснение от страна на
родителя/настойника, той трябва да ни уведоми. Ако детето се взема след 18:15 ч. , родителя
заплаща допълнителна такса по ценовата листа на ФЪНТОПИЯ.

 Направените снимки по време на Детска Лятна Академия на приключенски център Funtopia, могат да
бъдат използвани в рекламни материали като: брошури, бюлетини, публикации в социални мрежи,
видеа и всяка друга реклама на центъра. Родители, които не желаят децата им да бъдат заснемани
или не са съгласни с публикуването на снимков/видео материал с техните деца, трябва да подадат
писмена молба до Фънтопия.
 Фънтопия не разполага със собствено медицинско лице и не дава лекарства на децата. Персоналът
ни е обучен за даване на първа помощ при нужда. При настъпване на по-сериозни случаи или
инцидент, ние ще се свържем незабавно с родителите/настойниците, посочени в регистрационния
формуляр.
 Заявките за храна трябва да направим до 17.00ч на предходния ден.
 Децата си носят книжка, шишенце за вода, надписано с името, шапка и дрешки за преобличане/за
по-малките/ и екип за плуване в дните за плуване – вторник и четвъртък (бански, джапанки, шапка и
очила за плуване, халат)
 Всички дечица задължително трябва да имат чорапи с гумички за скачане в трамплинната зона.
Чорапите се закупуват еднократно от рецепция и се пазят за многократно ползване.
 Запознат съм че при отсъствие на детето , ще трябва да уведомя предварително на дежурния ни
телефон 0882-394 181.
 На “Ninja Course” не се допускат деца под 120 см.
 Попълването на Декларация е задължително преди записването на детето ми за лятна
активна занималня. Декларацията се попълва еднократно. Попълването се извършва на
мониторите пред рецепция.

Декларирам своето съгласие детето ми .....................…………………………………………….на ……… гoдини,
да участва в Лятна Активна Занималня 2018 организира ни от приключенски център. Запознат съм с
програмата на занимялнята и мястото на провеждането й на адрес – бул. Черни Връх 100, Мол
Парадайс, ет.+3.
Запознат/а съм с дейностите включени в програмата и мястото на провеждане на занималнята.
*“Адвенчър Фасилити консептс енд мениджмънт“ ООД е администратор на лични данни, регистриран в съответствие със
ЗЗЛД в Регистъра на администраторите на лични данни към КЗЛД, под идентификационен № 377080, като личните данни,
предоставени с настоящото заявление ще бъдат обработвани при условията на чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД и Правилата за
защита на личните данни, публикувани на http://funtopiaworld.com/sofia/.

Дата: ...……………………
(настойник):...…………………….......

Родител

