
Декларация

Аз, долуподписаният родител....................................................................................................
(трите имена)

Декларирам, че съм съгласен детето ми...................................................................................,
(трите имена)

да посещава Лятно Музикално Училище при спазването на строги епидемиологични
мерки и съм запознат с правилата, които се прилагат за опазване здравето на всички
деца, координатори и учители.

СЪГЛАСЕН / НЕСЪГЛАСЕН (подчертайте вярното) съм детето ми, което посещава Лятно
Музикално Училище “Мюзик Плей”, да участва в организираните занимания и неговото
развитие да бъде споделяно с цел презентация на часовете и постигнатите резултати, чрез
аудио, видео и снимков материал.

Индивидуални особености (задължително попълване):

● Детето ми, посещаващо Музикална къща Мюзик Плей е напълно здраво (без
температура, кашлица или грипоподобни симптоми): ДА / НЕ (подчертайте вярното)

● Детето ми ИМА / НЯМА алергии. (подчертайте вярното)
Ако има, моля опишете какви:
...........................................................................................................................................................

● Детето ИМА / НЯМА здравословен проблем, при който може да се наложи бърза
реакция от страна на преподавателя.(подчертайте вярното)
Ако има, моля опишете и посочете на каква терапия е детето:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

● Детето ми ИМА / НЯМА хронични заболявания. (подчертайте вярното)
Ако има, моля опишете и посочете на каква терапия е детето:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Аз и детето ми сме запознати с общите условия и правила по време на Лятно Музикално
Училище и сме съгласни с тяхното изпълнение.

Дата: Родител:
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Общи условия и правила за участие в
Лятно Музикално Училище

Със съгласието си за участие в Лятно Музикално Училище 2021 г. детето и родителят се
съгласяват да изпълняват заложената програма и дейности, организирани по време на
заниманията, и да спазват правилата на поведение между участниците и преподавателите:

1. Задължения на участниците*:

- да пазят музикалните инструменти и учебната база;
- да не използват неприлични думи, груб език, неуважително отношение или неуместни
действия спрямо другите деца, преподавателите или организаторите;
- да спазват желаната дисциплина по време на заниманията и в почивките;
- да присъстват в училището само в отлично здраве;

Детето има възможност да избере и да изучава два от посочените за съответната седмица
музикални инструмента, като може да смени своя избор не повече от веднъж за този
период. Промяната на инструмент се счита от следващия учебен ден, тъй като се съгласува
с графика на преподавателите. Ние ще направим всичко възможно да удовлетворим
вашето желание за музикален инструмент, като това ще бъде съобразено, както с
възможностите и възрастта на детето, така и със заетостта на учителите и групите.

*При неспазване на някое от задълженията на участниците, организаторите си
запазват правото да прекратят участието на детето, с цел спокойното протичане на
творческия процес за всички участващи. В този случай дарението не се възстановява.

2. Задължения на организаторите:

- да изготвят предварителна програма свързана със специализираните занимания;
- да се грижат за доброто състояние на участниците;
- да осигурят музикални инструменти и материали за участниците по време на учебните
занимания;
- да следят за доброто протичане на занимателния процес и пълноценната почивка;
- да обучават всички записани деца като осигурят както групов, така и индивидуален
подход;
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- да дадат коректна информация и насоки на родителите относно музикалното развитие на
детето;
- да използват насърчителен метод на работа с децата;
- да им помагат да развиват своите музикални и артистични способности;
- да бъдат техни ментори и приятели;
- да дадат най-доброто от себе си за създаването на една подходяща творческа атмосфера;

Дата: Родител:

Допълнителни здравни правила

Във връзка със създалата се извънредна ситуация на Covid-19 сме длъжни да пазим себе
си, децата и околните. Затова всички занимания ще се провеждат под контрол и спазване
на епидемиологични правила, за да запазим здравето на всички. Молим Ви да ни
подкрепите, за да имаме едно прекрасно лято заедно.

-          Ще Ви помолим да изчаквате навън своя ред на влизане в училището, за да няма
струпване във фоайето. Същата ще бъде организацията при взимане на децата след
заниманията;
- При повече от едно семейство пред вратата, Ви съветваме да спазвате 1.5м.
дистанция;
- Посещавайте Лятно Музикално Училище, ако Вие и детето сте напълно здрави;
- Децата са на самостоятелна форма на обучение и родители не се допускат в
часовете;
- Всеки родител ще има възможност да се срещне с преподавателите, за да получи
обратна връзка за развитието на детето си. Това ще става с предварителна уговорка в
свободното време на преподавателя след приключване на заниманията;
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- Координаторът, който посреща детето има задължение да му помогне с:

1. Преобуването на детето става в малкото фоайе при влизане в къщата, където има
шкаф, в който ще остави обувките си - носенето на домашни пантофи е
задължително;

2. Ако детето има връхна дреха, тя ще бъде закачена на закачалката в коридора;
3. Всяко дете трябва да си измие ръцете със сапун и да използва хартиените кърпи за

подсушаване на ръцете преди да влезе в учебната стая;

- След започването на часовете, фоайето ще бъде дезинфекцирано;
- Стаите се дезинфекцират след всеки урок, включително клавиатурата на рояла;
- При неспазване на правилата си запазваме правото да НЕ допуснем детето до
общите и индивидуалните часове;

Благодарим Ви за доверието!
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