
ФРАНКОФОНСКИ ЛЕТЕН ЛАГЕР 

Формуляр за записване 
 

 Да бъде представен на хартиен носител във Френския лицей „Виктор Юго“,  
бул. „Симеоновско шосе“№ 110 или във Френския културен институт, площад 
„Славейков“№3A или сканиран по имейл на: ifb-cours@institutfrancais.bg или 
clubs@vhugo.org  
  

Краен срок за записване 23 юни 2017 
 

 ДЕТЕ 
 
- Име / Фамилия………………………………………………………………………………… 
 
Възраст………… ЕГН (дата на ражданe) :…………………………Клас :……………… 
 
Ниво на владеене на френски език 
 

� Начинаещо 
� Средно 
� Напреднало 
� Двуезично 

 

 Отговорни за детето лице: 
 
 МАЙКА БАЩА 
Име/Фамилия   
Телефон   
Email   
 

 Други лица, упълномощени да взимат детето: 
 
Име/Фамилия Телефон Email Връзка с детето 
    
    
    
    
 
 
 



 Седмици за записване 
 

� от 5 до 7  юли 
 
� от  10 до 4 юли 
 
� от 17 до 21 юли 
 
� от 14 до 18 август 
 
� от 21 до 25 август 

 
 

 Алергии и хранителни непоносимости: 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 Друга важна информация: 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 По какъв начин разбрахте за тази услуга ? 
 

� Детето ми е ученик във Френския лицей „Виктор Юго“/ ще бъде ученик във Френския 
лицей „Виктор Юго“ през учебната 2017/2018г 

� Детето ми посещава/ е посещавало курс по френски език във Френския културен 
Институт 

� Друго  

 
� Упълномощавам персонала на летния франкофонски лагер да 

предприема всички необходими мерки, свързани с детето ми в 
извънредни ситуации 

 
� Запознат/а съм с правилника за  вътрешен ред на Франкофонския 

летен лагер и съм съгласен с всички точки                  
 

Дата и подпис: 
 



Дата и подпис:РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗЛИЗАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИЯ 
ФРАНКОФОНСКИ ЛАГЕР 

Юли- Август 2017 
 
 
 
Аз, долуподписаният(-ната) Фамилия: ..……................   Име: .........…............... 
 
декларирам съгласието си моят син/дъщеря: Фамилия: ...……….............   
 
Име: ................……....... да участва във всички училищни посещения и 
 
излети (без нощувки) по време на Летния франкофонски лагер под наблюдението на 
 
упълномощения персонал. 
 
 
 
 
 

СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

На фотографски изображения на детето, създаване на оригинални форми /рисунки, писания, 
снимки и всички други видове изображения/ и аудио запис на неговия глас 

 
За да се избегне намесата в правото на личен живот, молим да разрешите на отговорния учител/ка/ 

на съответния проект, по време на летния франкофонски лагер през юли и август 2017 година, да 
възпроизвежда, разпространява снимки и записи на детето Ви и да ги използва единствено и 
изключително с педагогическа или учебна цел за: 

 Разпространение в сайта на училището 
 Разпространение на всякакви носители (СД ром, ДВД ром, гида на училището...), предназначени 

за семействата на учениците и персонала на училището 
 Представяне на голям екран по време на училищно или културно събитие (празник на 

училището, салон на книгата, ....) 

Аз, долуподписаният(-ната)......................................................................................................, 

законен отговорник на ученика....................................................................................................... 

давам съгласието си  за: 
-разпространение на фотографски изображения на детето ми, 
-разпространение на звукозаписи с гласа му, 
-разпространение на рисунки и други материали, изготвени от детето ми. 
 

 
 
Дата и подпис: 


