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ВЪВЕДЕНИЕ  

Френски лицей “Виктор Юго” има удоволствието да предлложи на вниманието на 

децата и техните семейства за втора поредна година франкофонски ваканционен 

лагер, чиято цел e насърчаването на развитието на децата, развитието на тяхното 

интелектуално любопитство и език, посредством подхода на играта и разнообразни 

дейности на френски език. 

 

 
Този документ е едно цяло с общатата оферта за ваканционен лагер, както и 

информацията относно: 

 
- часът и мястото на провеждане 

- цена 

- начини за записване 

 

ЗАПИСВАНЕ  

 
Лагерите ще се провеждат на седмична база от 08:30 до 17:30 през всяка първа 

седмица от междинните ваканции с изключение на Коледната ваканция.  

 

 Може да запишете детето си: 

 по телефон (+359)884240741

 по имейл clubs@vhugo.org

 на място във Френски лицей „Виктор Юго“ (бул. Симеоновско шосе 110), стая 
108

 

 
Преди започването на всеки от лагерите ще ви информираме предварително по 
имейл за крайните дати за записване, както и за програмата за седмицата.
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  СЕДМИЦИ  
 
 
 

 

Пн Вт Ср Ч П Сб Нд 

1 

 

Пн  Вт  Ср   Ч  Пк Сб  Нд  

октомври 

2018 
 

22 23 24 25 26 27 28 
февруари/ 

март 2019 

 

25 26 27 28 1 2 3 

 

 

 

 

април

/ май 

2019 
 

29 30 1 2 3 4 5 

юли 2019 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

       

август 2019 

        

* * Датите през август за седмицата преди началото на новата учебна година ще 
бъдат допълнително уточнени 

 

   ЦЕНИ  

Цената за седмица е 350 лева. 

При записване на две и повече деца от едно семейство е предвидено намаление от 

цената за второто дете, като тя ще бъде 330 лв. 

 
Заплащането е за цялата седмица ( или за няколко седмици), не се възстановява и 

крайният срок на плащането е до 3 дни от започването на седмичното посещение. 

Заплащането за дейностите се извършва по сметката на училището: 
 

Бенефициент–Френско училище  «Виктор Юго» София 

Банка –Сосиете Женерал Експресбанк  

BIC/SWIFT-TTBB BG22 

IBANBGN-BG60TTBB94001526755444 

 

Важно е да посочите в платежното името на детето и седмицата за която е записано, 

в противен случай плащането няма да може да бъде осчетоводено! 
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     АНУЛИРАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА СУМА  

 
Всяко записване за седмица от  франкофонски лагер е таксувано. Като цяло, 
възстановявания на сума могат да бъдат направени само при извънредни 
обстоятелства. 
 
В случай на отсъствие по лични причини сумата не може да бъде възстановена. 
 
В случай на анулиране на ден от лагера по вина на организатора, ще Ви предложим 
или допълнителен час, или възстановяване на заплатената за деня сума. 
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Ваканционни ЛАГЕРИ 2018 ГОДИНА 

 
 
 

СЛУЧАИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ  

 
Децата, записани за франкофонски лагер, както и техните семейства се 

задължават да се съобразят с настоящия правилник и правилата на обществения 

живот. Децата са длъжни да уважават преподавателите, техните съученици, 

оборудване, предоставени на тяхното разположение и правилата, предлагани от 

образователните екипи. 

 
Всяко нарушение на тези правила ще доведе в зависимост от сериозността до: 

- устно предупреждение 

- писмено предупреждение 

- временно изключване 

- отписване 
 
 
ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ  

 
От съображения за сигурност всеки ръководител ще попълва задължително дневник за 

присъствия и отсъствия на записаните във франкофонския лагер деца. 

 
В случай че детето ви ще отсъства от франкофонския лагер,трябва да предупредите 

отговорника на летния лагер предварително. 
 

Ако детето си загуби вещите, нашите екипи ще помогнат в търсенето им, но не носят 

отговорност ако вещите не се намерят. 

 
Родителите трябва да уважават работата на ръководителите и в случай на недоволство 

да се свържат с отговорника на лагерa. 

 
Предаването на децата на края на деня се случва на входа на училището до пазачите. 

mailto:lfsofia@vhugo.org
http://www.vhugo.org/

