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ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ  

НА КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ  

ГР. СОФИЯ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
(попълни, сканирай и върни обратно по и-мейл)     

                            

     От……………………………………………………………………………………………. 

родител на…………………………………………………………………на……………г. 

ул./ ж.к. „…………………………………………………..“ №……, бл. …, ет. …, ап. … 

е-mail: ………………………………………………………, тел.: ……………………….. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РЪКОВОДИТЕЛ,  

Желая синът/дъщеря ми…………………………………………………………………….. 

да бъде записан/а в КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ през учебната 2019/2020 г. в: 

  1-ва група (2-3 години) - полудневна група 

  2-ва група (3-4 години) - полудневна група 

  3-та група (5-6 години) – полудневна / предучилищна целодневна група 

  4-та група (6-7 години) – полудневна / предучилищна целодневна група 

  1 - 4 клас / занималня - полудневна група 

Желая детето ми да посещава занималнята от……………..ч. до ……………..ч.  

 

Дата:……………….                                               Родител:……………………………………...                                                                                                            

                                                                 

                                (подпис и трите имена: ……………………………………………………..) 

АЛФЗОНА.БГ е администратор на лични и данни гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими 

мерки за защита на личните данни съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679. 
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АНКЕТА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПАКЕТНА ЦЕНА: 

1./ Децата се довеждат в занималнята от родителите - посрещат се и се изпращат от учителя по група, който 

ще се грижи за тях през цялата учебна година. 

     Поради затруднения това да се случва, бих желал/а да ползвам възможността за довеждане и/или  

прибиране, предложен ми от екипа на КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ АЛФ срещу доплащане: 

         пакет и в двете посоки с бус 

         пакет в едната посока с бус  или детегледач, който да довежда и отвежда детето до дома/училището 

2./ Работното време на занималнята е удължено: от 8.00 часа до 19.30 часа. 

         ще ползвам опцията редовно 

         няма да я ползвам 

3./ Програмата в занималнята включва занятия по - български език, математика, английски език и изкуства - 

без доплащане от родителите. 

4./ Спорт - има възможност срещу доплащане за включване на всички деца в групи по бадминтон / в съседство 

е залата по Бадминтон в София. 

     Ще ползвам пакет спорт 

     Няма да ползвам пакет спорт 

5./ Школа по роботика и програмиране - ежеседмични занимания по роботика - в събота, с доплащане. 

     Ще ползвам пакет „Роботика и програмиране“ 

     Няма да ползвам пакет „Роботика и програмиране“ 

     Ще ползвам само безплатната услуга „Работилница за детски играчки“, която ще се провежда на англ. 

език 

6./ Цени:  

     Избирам посещение на целодневна група  

     Избирам посещение на полудневна група  

7./ Храна - кетъринг, 3 пъти на ден за целодневните групи и 2 пъти за полудневните / с доплащане. 

     Ще ползвам пакет „Кетъринг“ 

         3 хранения на ден – 176 лв. 

         2 хранения на ден – 110 лв. 

       Детето ще се храни вкъщи 
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