
       

      ЦПЛР-ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС  

гр. Кърджали 6600, ул. “Полковник Дервингов”1, тел./факс 0361 62324 
 
                                                                                                                                                      Вх. номер……………………………….. 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА ЦПЛР-ОДК гр.КЪРДЖАЛИ 
 

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ЗАПИСВАНЕ 

 

ДАННИ ЗА РОДИТЕЛЯ/ НАСТОЙНИКА 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

/име, презиме, фамилия/ 

Адрес:……………………………………………………………………………………………………………… 

Телефон:……………………………………………, ел.поща…………………………………………………… 

ДАННИ ЗА ДЕТЕТО/ УЧЕНИКА 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН………………………….   Месторождение……………………………………   тел.:…………………….. 

Адрес……………………………………………………………………………………………………………… 

Клас/група………………………… Училище/ДГ……………………………………………………………… 

Долуподписаният родител/настойник, заявявам желание детето ми да посещава през  2020/2021 г.  

клуб/школа……………………………………………………………………………………………….................. 

с ръководител……………………………………………………………………………………………………… 

 

Декларация  от родител/настойник: 

Декларирам, че: 

 

1. Приемам условията за участие в организационните педагогически форми на ОДК гр.Кърджали. Запознат съм и солидарно 

съм отговорен за спазването на правилата на работа в институцията. 

2. Доброволно предоставям и ще предоставям в бъдеще мои и на детето ми  лични данни по ЗЗЛД, Регламент /ЕС/ 2016/679 

на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. във връзка с осъществяване на всички аспекти на неговото обучение и 

възпитание в ОДК гр. Кърджали. 
 3. Декларирам съгласието си за съхранение и обработка на личните ни данни от ОДК гр.Кърджали и предоставянето им в 

НЕИСПУО на МОН и на трети лица при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. 

4. Задължавам се да уведомя ръководителя, ако детето ми страда от хронични заболявания и/или има специални образователни 

потребности. 

5. Разрешавам  снимки, клипове и творчески продукти на детето ми, свързани с дейността на комплекса, да бъдат публикувани 

в сайта на ОДК, вестници и електронни медии. 

6. При повреждане и/или унищожаване от детето ми на имущество на ОДК, ще възстановя нанесените щети.  

7. Не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни, няма признаци на заразна болест или положителен  

резултат за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за COVID-19. 

8. Няма да водя детето си в ОДК, ако забележа признаци на заболяване или повишена телесна температура. Незабавно ще 

уведомя ръководителите за наличието на признаци на заболеваемост при детето ми. 

9. Ще организирам незабавно вземане на детето си в случаите, когато бъда уведомен, че то проявява признаци на заболяване. 
10. Информиран съм, че мога да придружа детето си до ОДК като огранича влизането  в сградата, освен ако не бъда помолен 

за това, като в този случай ще спазвам стриктно изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция. 

11. Ще осигуря поне два броя маски или предпазен шлем в случай, че носенето на маска/ шлем е задължително или по 

препоръка на лекуващия/личен лекар на детето. 

12. Задължавам се да запозная детето си с всички правила за безопасност и култура на поведение.  

 

Известно ми е, че за декларирането на невярна информация или неспазването на мерките по време на извънредна 

епидемиологична ситуация нося съответната наказателна отговорност. 

 

 

 
                                                                    Подпис на родителя:………………………….. 

                                                                    Подпис на ученика:…………………………….. 

Дата:…………………………                        

 


