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ИМЕ / ПРЕЗИМЕ / ФАМИЛИЯ НА ДЕТЕТО: 

Брой седмици:  Вид лагер :         английски          немски  

Начална дата: 

Записва ли се заедно с приятели /моля посочете/: 

 НЕ 

При пристигане: ДА НЕ 

При заминаване: ДА НЕ 

Подробности за трансфера: 

Рождена дата:  ЕГН: 

Възраст: Пол: Момче    Момиче  

Националност: Майчин език:  

Училище:  В кой клас е детето: 

Адрес за кореспонденция: 

Държава:  Град: ПК: 

Улица и № 

Детето ще ползва ли организиран от нас трансфер /заплаща се допълнително/:    ДА

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 

МЕНТОР в ЛЕТЕН ЕЗИКОВ ЛАГЕР

Две седмици :      25 юни - 8 юли 2022 г.

Две седмици :      9 юли - 22 юли  2022 г./ ограничени места/

Две седмици :      23 юли - 05 август 2022 г.

Две седмици :      6 август - 19 август 2022 г. 
Три седмици :     1 юли - 22 юли 2022 г.  
Три седмици :     9 юли - 29 юли 2022 г.  

Две седмици :      20 август - 2 септември 2022 г.  
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Please write a paragraph explaining why you should be selected to be a part of the Mentor 
program:

Being a Camp Mentor is very different than just attending as a camper. What changes, you 
think, might occur in regard of conduct, relationships and behavior towards real campers?:

How will you help a camper in a situation of feeling homesick?:

Describe a situation at Zenira Camp, when you interacted with other students to either solve 
an issue or assist them in any other way:

This page MUST be completed by applicants themselves.
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ДАННИ ЗА РОДИТЕЛЯ / НАСТОЙНИКА:  

Баща:  

Тел:       E-mail: 

Майка:  

Тел.:      E-mail: 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕТЕТО: 

Ниво на владеене на езика: Колко дълго детето е изучавало езика: 

Къде е изучаван: 

Има ли детето здравословен проблем, за който трябва да бъдем уведомени: ДА  НЕ 

При ДА, моля попълнете страница 4 от формуляра. 

Спазва ли хранителна диета:     ДА        НЕ 

При ДА, моля, пояснете 

Вегетарианец ли е:       ДА       НЕ 

При ДА, моля, пояснете 

Детето може ли да плува:      ДА       НЕ 

Данни  за личния лекар: име, лечебно заведение, телефон: 

Височина на детето в см: 

Размер тениска:  S M L 

РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ: 

Давате ли разрешение детето да участва във водни спортове и/или да посещава Аквапарк: 

СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН 

Екипът на ЗЕНИРА ще заснема видеа и ще прави снимки на участниците по време на лагера. 

Част от снимките ще бъдат публикувани на уебсайта на лагера и ще бъдат дадени на 

учениците при напускане на лагера. Моля, посочете дали сте съгласни детето Ви да бъде 

снимано и снимките и видеозаписите да се използват в рекламите на ЗЕНИРА 

СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН 
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НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Банков превод

Име на получателя: ЗЕНИРА ЕООД 
Банка на получателя: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 
IBAN: BG74BUIN95611000576002 
BIC: BUINBGSF 
*При извършване на банков превод моля да посочите името на детето в основанието за плащане

Как научихте за нас: 

Допълнителен коментар: 

Потвърждаването на мястото на Ментор в Летния езиков лагер се получава след интервю с 
представител на екипа на лагера /по преценка на екипа/, както и при наличие на свободни 
места за избрания период.

С подписване на настоящия регистрационен формуляр декларирам, че съм законен 

представител на детето (и упражнявам родителска отговорност по отношение на същото) и 

в качеството си на такъв съм  изразил съгласието си за горните обстоятелства. 

Дата на записване:   

Приел записването: 

Подпис на родителя/настойника: 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕТЕТО 

Има ли детето здравословен проблем, за който трябва да бъдем уведомени: ДА  НЕ 

При ДА, моля, пояснете 

Има ли алергии или непоносимост: ДА      НЕ 

При ДА, моля, пояснете 

Съществуващата алегрия / непоносимост/, здравословен проблем са диагностицирани от 

лекар:   

ДА      НЕ 

Има ли алергия към аспирин, парацетамол, ибупрофен:  ДА       НЕ 

При ДА, моля, пояснете 

Ползва ли постоянно предписани медикаменти: ДА       НЕ 

При ДА, моля, пояснете 

РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ: 

Заявявам съгласието си ЗЕНИРА да получи и съхранява  посочените по-горе данни, свързани 

със здравословното състояние на детето, с цел при евентуално възникване на необходимост 

от полагане на здравни грижи и/или лечение по време на престоя на детето в лагера. 

Съгласен съм информацията относно здравословното състояние на детето ми да бъде 

предоставена на персонала на лагера с оглед осигуряване на неговата безопасност и добро 

здраве.  

ДА       НЕ 

Подпис на родителя/настойника: 
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ФОРМУЛЯР ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИ 

Долуподписаният/ата,  

давам изричното си съгласие доброволно предоставените от мен лични данни или тези на 

детето ми  

включително и личните данни, съдържащи се в приложените документи, а именно: 

1. Три имена, дата на раждане, ЕГН, пол, ръст, мобилен телефон, и-мейл, адрес, снимки,

аудио/видеозаписи, информация за алергии, заболявания, приемани медикаменти,

хранителна диета, приложени към договора документи.

2. Други:.

да бъдат обработвани от ЗЕНИРА ЕООД за целите на: 

• Процедура по участие на посоченото лице за езиково или друго обучение в България;

• Осъществяване на контакт и обмяна на информация във връзка с предстоящо участие

на посоченото лице в избрания курс и/или програма;

• Организиране на пътуване във връзка с участие в избрана програма;

• Сключване на Застраховка, необходима във връзка с участие в избрана програма;

• Изпращане на информация за нови кампании и оферти, за събития и нови продукти,

както и за продуктови каталози за различни видове курсове, оранизирани и/или

промотирани от Зенира ЕООД

• Във връзка с изпълнение на сключен договор между Зенира ЕООД и  посоченото лице;

• Други:

Информиран съм, че мога да оттегля по всяко време съгласието за обработването на личните 

ми данни или тези на детето ми, като направя изрично писмено изявление за това до Зенира 

ЕООД на посочения и-мейл адрес: info@zenira.bg 

Повече информация относно Вашите права във връзка с използването на личните Ви данни, 

съхраняването, обработването и тяхното изтриване, можете да видите в Правилата за защита 

на личните данни на Зенира ЕООД (zenira.bg).   

Дата:       _______________________________ 

Име:        _______________________________ 

Подпис: _______________________________ 

mailto:info@zenira.bg
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