
 
 

Вътрешни правила на/в/по време на Арт 

Ваканция на Витоша 2022 

 
 

1. Задължения на участниците*: 

 

Със съгласието си за участие в Арт Ваканция на Витоша 2022, детето и родителят се 

съгласяват: 

- да изпълняват заложената програма и дейности; 

- да са на мястото на тръгване 15 минути преди обявения час на тръгване; 

- да пазят тишина по време на пътуването, да не се хранят в превозното 

средство, да ползват осигурителните колани и да не стават от седалките по 

време на път; 

- да не използват груб език, отношение или действия спрямо другите деца, 

менторите или организаторите; 

- да спазват желаната дисциплина по време на заниманията;  

- да носят от вкъщи всеки ден в раница храна за обяд в кутия и слънчева шапка; 

- при лошо време дълъг панталон/клин/ и яке/дъждобран; 

 

* 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 такъв/този случай, дарението не се 

възстановява. 

 

2. Задължения на организаторите: 

 

- да изготвят предварителна програма, свързана със заниманията и логистиката; 

- да се грижат за доброто състояние на участниците; 

- да осигурят застраховка, медицински и санитарни материали за всички 

участници; 

- да следят за доброто протичане на занимателния процес; 

- да заучат, изработят, снимат етюди и/или изнесат концерт на сцената на Детски 

Еко стационар, с участието на всички записани деца от съответната седмица, 

като поемат отговорността да поставят всяко дете в най-подходящата за него 

позиция; 

- да предоставят на участниците необходимите материали; 

- да използват насърчителен метод на работа с децата; 

- да им помогнат да развият своето въображение и способности; 

- да бъдат техни ментори и приятели; 



- да дадат най-доброто от себе си за създаването на една вдъхновяваща 

творческа атмосфера; 

 

3. Противоепидемични мерки 

 

Ще се спазват всички мерки в съответствие със законите на Република България.  

 

В ежедневните занимания: 

- Провеждане на подходящи игри на открито, осигуряващи необходимата 

социална дистанция. 

- Предварителна дезинфекция на маси, пейки, музикални инструменти, 

материали за различните седмици и горски кътове, преди ползването им за 

отдих, игри и хранене. 

- Задължително миене на ръцете със сапун и вода по няколко пъти на ден. 

 

В превозните средства: 

- Вътрешна дезинфекция на пътническия салон два пъти на ден преди ползване. 

- Дезинфекция на ръцете два пъти на ден, преди качване. 

- Участниците ползват маска на лицето по време на пътуването, ако е 

задължителна. 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ТРЕТИ ЛИЦА 

 

 

От…………………………………………............................ЕГН…..............………….., 

адрес: гр.………….., ………………………………………......................................................., 

родител на ……………………………………………….., ЕГН …………………… с настоящата 

Декларация, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Съм разкрил/а лични данни, които Сдружение за изкуство и култура „Мюзик 
Плей“ и Мюзик Плей България ЕООД и с мое съгласие ще предоставят на 
„Застрахователно дружество Евроинс” АД. 

 
            2. Целта на събирането на лични данни е сключването на застраховка от 
страна на застрахователното дружество, изискуеми при организиране на Арт Ваканция 
на Витоша. 

 

 

 

 

 

……........2022 г.                                                                           Декларатор: ………………………… 



Декларация 

 
Долуподписаният родител....................................................................................................................................... 

(трите именa) 

 

Декларирам, че съм съгласен детето ми ................................................................................................................ 

(трите имена) 

 

Да посещава Арт Ваканция на Витоша 2022, организирана от Сдружение за изкуство и култура „Мюзик 

Плей“ и Мюзик Плей България ЕООД, в периода: 

o 04 – 08.07.2022 – Фотография и видео 

o 11 – 15.07.2022 – Рисуване и приложни изкуства 

o 18 – 22.07.2020 – Музика 

o 25 – 29.07.2020 – Лаборатория Театър 

 

и да пътува с организиран транспорт от гр. София, ул. „Шандор Петьофи“ 55 до Детски Екостационар „Бели 

брези“, Парк Витоша. 

 

Съгласен/а съм  детето ми да участва в организираните занимания и неговата работа да бъде показвана 

с цел презентация на часовете и постигнатите резултати от Арт ваканция на Витоша. 

 

Запознат/а съм, че на участниците в Арт ваканция на Витоша са направените задължителните застраховки. 

Аз и детето ми сме запознати с общите условия и правила по време на Арт Ваканция на Витоша и сме 

съгласни с тяхното изпълнение.  

 

Индивидуални особености: 

 

● Детето ми, посещаващо Арт Ваканция на Витоша 2022г. 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 ги и посочете на каква терапия е детето: 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

● Детето ми ИМА/НЯМА хронични заболявания. (подчертайте вярното) 

Ако има, моля опишете ги и посочете на каква терапия е детето: 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Дата:                                                                                                                                     Родител: 


