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ден месец година

град

ПодписТелефон за контакт с родителя

Задължително запишете вашия телефон

Д Е К Л А Р И Р А М :

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Адрес
номер блок вход апарт.

град ул.

име фамилия

Аз, долуподписаният/та  
презиме

родител/настойник на  

име фамилияпрезиме

дата на раждане

ден месец година

хотел, база за настаняване месец година

от

ден месец година

до

детето ми да бъде фотографирано по
време на мероприятията

разрешавам / забранявам

фотографийте, направени от туроператора,
да бъдат публикувани

разрешавам / забранявам имейл адрес

Декларирам имейл адрес, на който да
получавам инфо. за дейността на фирмата

Анкетен лист за здравословно състояние на детеАнкетен лист за здравословно състояние на детеАнкетен лист за здравословно състояние на дете
                          Уважаеми родители, уважаеми участници!  В програмата на мероприятието са включени активни спортни занимания и игри на открито, 
които изискват добро здравословно състояние на всяко дете. Но дори и деца с определени заболявания и специфични особености могат да участват в 
този  формат с оздравителна или друга цел. За да проведем безопасно и здравословно това приключение, за нас е от изключителна важност да бъдем 
добре информирани  за здравословното състояние на всяко дете.  Декларираната информация ще се ползва само и единствено, за да се осигури 
пълна безопасност на децата.  Ние се ангажираме тази информация да се съхранява в условие на пълна конфиденциалност. 
                            Моля попълнете формата, като се стремите да отговаряте на всеки въпрос с максимална точност.

Ако сте отбелязали тикче на въпросите отгоре, моля дайте ни по-подробна информация за това. Ако детето взима медикаменти, опишете подробно какви и каква дозировка !

Отбележете с тикче          ако нещо от изброените се отнася за вашето дете :

Заболявания на сърцето ?

Ниско/Високо кръвно налягане ?

Диабет ?

Невроза ?

Алергия ?

Алергия към медикаменти ?

Необходимо ли е да спазва някаква диета ?

Астма, Бронхит други заболявания на дихателната система ? 

Често главоболие/ някакви пристъпи и припадъци ?

Скорошни счупвания на крайници ?

Боледувало ли е детето скоро от някакво инфекциозно заболяване ?

Взема ли някакви медикаменти редовно ?

През последната половин година подлагано ли е на някаква оперативна намеса ?

Ползва ли специализирани медикаменти ?

че съм запознат/а с условията за ред, сигурност и дисциплина и съм съгласен/а детето ми да участва в организиран детски
отдих с културно-развлекателна цел, който ще се проведе в:

ИНФОРМАЦИЯ !
В края на всяко мероприятие, организирано от нас, всички деца получват CD - дискове със снимки. Организаторът не носи отговорност за публикувани фотографии от трети лица

ДЕКЛАРАЦИЯ
АНКЕТЕН ЛИСТ
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за ред сигурност и дисциплина

1. Условия за участие на Вашето дете в мероприятия, организирани и проведени от ТУРОПЕРАТОРА

1.1 В мероприятия, организирани от ТУРОПЕРАТОРА, могат да вземат участие деца от 7 до 18 - годишна възраст - ученици в учебното заведение. 

В мероприятията се  приемат деца под 7 - годишна възраст само с присъствието на пълнолетен придружител, който съпровожда детето през 

целия престой.

1.2 Всяко дете трябва да представи на ръководителя на групата декларация/анкетен лист по образец на ТУРОПЕРАТОРА, попълнена от 

родителя/настойника на участника.

1.3 Дете няма да бъде допускано до участие в игри и мероприятия без писмено съгласие от родителя.

1.4 В мероприятията на ТУРОПЕРАТОРА се приемат само здрави деца.

1.5 Не се разрешава внасянето на остри и опасни предмети в транспортното средство и в базата за настаняване. При откриване на подобни, те ще 

бъдат изземвани и ще бъдат предадени на ръководителя на групата, който ще го върне на родителя / настойника.

1.6 С цел гарантиране на безопасност на участниците по време на мероприятията, организирани от ТУРОПЕРАТОРА, всеки родител/настойник 

предварително трябва да разясни на детето/децата си реда и условията от настоящия Правилник. 

2. Ред и поведение по време на протичане на мероприятия, организирани и проведени от„Гец 2 Груп“ ЕООД
 
С цел безопасен и спокоен престой на всички участници по време мероприятията, организирани от ТУРОПЕРАТОРА, ръководителите и всички 

служители очакват от Вашето дете: 

2.1 Да изпълнява указанията на ръководителя на групата – чл.8, ал.4 от НАРЕДБАТА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 

цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

2.2 Да спазва реда и условията за настаняване, изхранване и престой в хотела; 

2.3 Да не преминава през балконите от една стая в друга;

2.4 Да спазва тишина и спокойствие от 22:00 до 06:00 часа;

2.5 Да не използва електроуреди;

2.6 Да не употребява леснозапалими вещества, запалка или кибрит;

2.7 Да не употребява цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества.

2.8 Да не противоречи на ръководителя  на групата, на инструкторите /аниматорите или служители на хотела/ по време на настаняване, 

изхранване, игри, мероприятия и престой в хотела; 

2.9 Да пази тишина в общите части на хотела;

2.10  Да не руши предмети и/или мебели в стаята или в общите помещения на хотела; 

2.11  Да избягват саморазправа с други участници в  лагера, със служители на и/или с гости на хотела; 

3. Разрешаване на конфликти: 

3.2 Винаги изслушваме непредубедено всички страни и гледни точки.

3.3 Насърчаваме страните сами да потърсят решение в духа на разбирателство и добра воля. 

3.4 Ако се налага прилагане на последствие /санкция/, то трябва да отговаря на провинението и се определя в диалог между отговорника на 

лагера и  ръководителя на групата с виновното лице. 

3.5 Прилагането на последствие винаги е в разумни граници и има възпитателна цел.

3.6 Последствията може да включват /но не само/: разговор, отнемане на привилегия, непосещаване на дейност, връзка с родителите и др. 

3.7 ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото да променя временно правилата по време на мероприятията.

3.8 Основният метод  за съзнателна промяна на поведението на детето  е осъзнаване на грешката.

4. Ред и условия при участие в игри и дейности по време на организирани мероприятия: 

4.1. Ред и условия при участие в мероприятията и игрите, организирани от ТУРОПЕРАТОРА:

4.1.1. Детето ще бъде допускано до игрите и заниманията само след изрично писмено съгласие от родителя;

4.2. Задължения на Вашето дете при участие в спортни занимания: 

4.2.1 да слуша и спазва точно изискванията на инструкторите по време на мероприятията и игрите; 

4.2.2 да не използват съоръженията без присъствие на инструктор;

4.2.3 да използва предпазна екипировка по време на игрите;

5. Отказ от отговорност 

5.1 Туроператорът не носи отговорност за изгубени дрехи, обувки, играчки и електронни устройства по време на настаняване, престой в хотела, 

както и по време на заниманията и игрите;

5.2 Туроператорът не носи отговорност за травми на деца, които не изпълняват указанията на инструкторите при провеждане на игри и  

занимания;

5.3  При неблагоприятни климатични условия туроператорът не носи отговорност за възникването на условия, които може да попречат за 

провеждането на някои от предлаганите дейности. Ако по наше мнение тези условия представляват заплаха за безопасността и здравето на 

децата, те могат да  бъдат отложени или отменени.

6. Нарушения и отстраняване

6.1 Децата се задължават да спазват добро поведение и дисциплина по време на провеждането на мероприятия от организатора.

6.2 Всички разходи по щети, причинени от участника, се поемат напълно от лицето, подписало декларацията - родител или настойник, 

6.3 По медицински причини, установени от медицинското лице , родителите са длъжни незабавно да си вземат детето.

6.4 Ръководителят  или инструкторът на групата има право да прекрати престоя на дете, в случай че:

6.4.1 проявява агресивност, емоционално неразположение, неконтактност,

6.4.2 не изпълнява указанията на инструкторите и служителите по време на настаняване и престой в базите за настаняване, както и по време на 

занимания, като по този начин застрашава собствената си сигурност и здраве и сигурността и здравето на останалите участници в групата;

6.4.3 е консумирало алкохол или други упойващи вещества;

6.4.4 детето не изпълнява условията по настоящия правилник;

6.4.5 В случай на връщане на дете поради виновно поведение туроператорът не дължи неустойка или възстановяване на платената сума или част 

от нея  за остатък от престоя му.

ПРАВИЛНИК ЗА РЕД, СИГУРНОСТ И ДИСЦИПЛИНА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ С РАЗВЛЕКАТЕЛНА ЦЕЛ,

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ГЕЦ 2 ГРУП” ЕООД В КАЧЕСТВОТО СИ НА ТУРОПЕРАТОР



В: Какво трябва да носи детето ми ?

О: Облеклото и обувките, носени навън по време на 

дейностите, неизбежно ще се изцапат, така че няма 

нужда да изпращате детето си с най-новите си дрехи. 

Ние се опитваме да помогнем на децата да се грижат 

за вещите си, но доста от тях се губят или забравят. 

Поради това Ви препоръчваме да направите 

примерен списък, за да може детето ви само да 

провери дали всичко е на лице, до като нарежда 

багажа си обратно в чантата. Вижте нашият пример.

В: Безопасност ?

О: Сигурността е от първостепенно значение за нас.  

Всички обекти с които работим разполагат с видео 

наблюдение. Стараем се да  поддържаме най-

високите стандарти за сигурност по всяко време.

В: Какво трябва да направя, ако детето ми боледува 

преди лагера?

О: Бихме желали  да бъдете  бдителни преди 

пътуването детето ви преди мероприятието. 

 Ако детето ви показва симптоми на 

заболяване, моля информирайте учителя  или 

ръководителя на групата, както  може да свържете и 

директно с нас !

ЧЕК ЛИСТ ЧЕК ЛИСТ ЧЕК ЛИСТ 

* Моля, имайте предвид, че повечето дейности изискват дълги ръкави и са на открито.

Организаторът препоръчва

Моля, обърнете ВНИМАНИЕ  !!!
Не позволявайте на детето Ви да носи опасни предмети като:  нож,  джобно ножче, кибрит, запалка и др. които създават условия за 
опасност. Намирането на такива ще бъдат изземвани и предавани на преките ръководители на групата.

Наш съвет е да не се носят скъпи мобилни телефони, камери, електронни игри, айпод или MP3 плейъри, лаптопи, таблети, скъпи  
бижута, скъпи  дрехи или обувки.

Туроператорът не  носи отговорност за загуба, кражба или повреда на каквато и да е лична собственост на вашето дете .
!
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Този списък е  примерен, може да послужи, като пример какво да сложите в багажа и какво вашето дете да търси, 

когато събира багажа си обратно: 

Чехли за баня или басейн

Голяма кърпа или халат за басейна

Несесер: четка за зъби, паста за зъби, душ гел, гребен и др. 

Пижама

Чорапи 

4 - 5 тениски

Блузи

Суитчър

Пуловер

3 броя - панталони и/или дънки и/или анцуг 

Бельо

Дъждобран (ако имате)

Здрави обувки за туризъм, ако разполагате с такива /планина/ 

2 чифта спортни обувки /маратонки или гуменки /

Голяма найлонова торба за мръсни дрехи

Джобно фенерче

Списък :

Бански

Често задавани въпроси:



! !

В: Какъв е опитът на екипа за работа с деца?

 О: В последните няколко години работа 

ADVENTURE TEAM се специализира изцяло в 

работа с деца. Партньори от водещи училища в 

страната  и подкрепата на преподаватели от 

Софийския университет   добавиха стойност в 

качеството на услугите.

В: Детето ми нуждае ли се от допълнителни 

джобни ?

 О: Нуждите на децата относно 

храненето са покрити, анимационната програма 

/с изключение на пейнтбол и аквапарк / 

не изисква допълнително заплащане извън 

пакета, но в хотела има място  от което децата 

могат да си закупят картички , сувенири, 

разхладителни или топли напитки и др. Вие 

преценете каква сума ще е достатъчна.

В: Пейнтболът включен ли е в безплатния пакет?

 О: Пейнтбола е екстремен спорт и не е 

включен в безплатния пакет. Цената на играта е 

15лв. и включва 100 топчета и пълна екипировка 

за играта. 

В: Каква е подходящата възраст за пейнтбол?

 О: При строго спазване на правилата за 

безопасност , след четвърти клас.

В: Какво е настаняването на децата в хотела?

 О: Момчета и момичета спят в отделни 

стаи. Всяка стая разполага със самостоятелен 

санитарен възел,  топла вода и съвременно 

обзавеждане. 

В: Може ли родителите да телефонират на 

децата си?

 О:  Да, при особени обстоятелства, 

разбира се! Но нашият опит показва, че честите 

чувания между деца и родители засилват 

чувството на липса на родителя и ги кара да 

тъгуват, особено ако са малки и са за първи път  

самостоятелно извън дома. Нашия съвет е да се 

чувате веднъж дневно и да звучите окуражаващо 

и положително, за да няма носталгия .

В: Каква грижа за децата е на разположение 

през нощта?

 О: Ръководителите на групата са 

винаги близо до децата. Нашият екип е 24 часа 7 

дни в седмицата на разположение. Видео 

камери  наблюдават общите площи в хотела, за 

да се предотвратят детски щуротии /мазане с 

паста, плашене, тропане по вратите през нощта и 

др. / 

В: Какво включват ценовите пакети?

 О: Пакетът, който плащате обявен в 

сайта покрива: три пъти храна на ден, 

настаняване, застраховка по време на престоя, 

всички обучителни програми, състезания и арт 

дейности, включени в съответния пакет 

В: Кога си лягат децата /време за сън/?

 О: Официално заниманията ни по 

групи завършват около 22.00 ч. с някои 

изключения / скаутска вечер, лагерен огън и 

нощните походи /  В зависимост от възрастовата 

група и от това какви са изискванията на 

учителите – преките ръководители на децата, 

времето за лягане е около 22 – 22.30 ч.  

В: Децата имат ли  застраховка?

 О: Да! Застраховката, която има всяко 

дете, участващо в мероприятията е „Групова 

злополука на учащи, деца и персонал от учебни и 

детски заведения“

В: Моето дете за първи път се отделя. Ще се 

справи ли?

О: Всички членове на ADVENTURE TEAM са 

обучени да поемат отговорности, свързани с 

доброто прекарване на децата по време на 

мериприятието. От опит знаем, че за да се 

чувстват добре далеч от дома си , децата трябва 

да бъдат занимавани с различни задачи. 

Създаването на приятелска атмосфера не ни е 

чуждо, а що се отнася до възрастовата разлика, 

разбира се, адаптираме игрите си както за 

големи, така и за малки. Молим да се има 

предвид, че някои игри са забранени под 

определена възраст с цел безопасност 

/пейнтбол/

В: Относно децата със специални нужди?

 О: Нашият екип с удоволствие 

насърчава участието на младите хора в 

спортните ни дейности. Разбира се, ще 

подкрепим децата със специални потребности, 

нужно е само ръководителите на групата да ни 

запознаят с тях още по време на резервацията, 

за да реагираме адекватно. Ако преценим, че 

този ивент няма да е подходящ за детето ви, ще 

ви уведомим своевременно. 

В: Каква е храната в хотела?

 О: Менюто варира в зависимост от 

сезона и винаги се стараем да е разнообразно. 

Ако има вегетарианци в групата,  уведомете ни 

още по време на резервацията. Храненето е 

съобразено с държавните нормативи за 

здравословното хранене на децата и се 

контролира от агенцията по храните.

В: Групата от нашето училище ще бъде ли 

смесена с деца от друга група?

 О: Групите от различни училища 

могат да бъдат смесени  в случаите, когато не е 

изпълнен капацитетът на хотела. Смесването се 

изразява в това децата да имат контакт само по 

време на социалните срещи след вечеря до 

времето за сън. Имайте предвид, че децата са 

под постоянно наблюдение от ръководители и 

аниматори

В: Има ли охрана в местата за настаняване?
 О: 24-часово видео наблюдение и 
охрана. 
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