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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАГЕРУВАЩОТО ДЕТЕ 

1. Име/презиме/фамилия:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Точен адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

3. Мобилен телефон на детето:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Мобилен телефон на родителя:………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 

5. И-мейл на родителя:…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 

6. Рождена дата:……………………………………………………………………………….…………ЕГН……………………………………………………………………………………………………… 

7. Навършени години:…………………………………………………………………………….…ПОЛ……………………………………………………………………………………………….. 

8. Училищe:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Моля, посочете периода на избраната от Вас лагерна смяна: от………..........…….. до……..............…….. 

 

10. Има ли детето предишно участие в Международния детски езиков лагер „LuckyKids” ?  

                   Да ⃝           Не ⃝ 

11.Откъде разбрахте за езиковия лагер LuckyKids?:……………………………………………………………………………………………………………….………….. 

11. Ниво на владеене на езика: 

- начинаещи                                     ⃝ 

- средно ниво                                   ⃝ 

- напреднали                                    ⃝  

 

12. В случай, че детето е изучавало английски, моля, отбележете къде:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………… 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ЛАГЕРУВАЩОТО ДЕТЕ 

1. Име/презиме/фамилия:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Лице, което ще доведе лагеруващото дете до сборния пункт на датата на заминаване: 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Лице, което ще вземе лагеруващото дете от сборния пункт на датата на пристигане: 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Друго лице за контакт, освен родители - имена, телефон, адрес, и-мейл:…………………………..…….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

/Родителите носят пълната отговорност за попълването на неточна (невярна) информация/ 
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ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕТЕТО 

13. Страда ли Вашето дете от някоя от изброените по-долу болести?  

/Моля, отбележете с „Да” или „Не”/ 

- Хронични заболявания на дихателните пътища                                                Да ⃝           Не ⃝ 

- Смущения в дейността на сърдечно-съдовата система                                   Да ⃝           Не ⃝ 

- Заболявания на сърдечно-съдовата система, диагностицирани от лекар   Да ⃝           Не ⃝ 

- Заболявания на опорно-двигателния апарат                                                       Да ⃝           Не ⃝ 

- Повишено кръвно налягане                                                                                      Да ⃝           Не ⃝ 

- Епилепсия или други припадъци                                                                             Да ⃝           Не ⃝ 

- Диабет                                                                                                                             Да ⃝           Не ⃝ 

-  Гастроентерологични заболявания                                                                        Да ⃝           Не ⃝ 

- Заболявания на бъбреците                                                                                        Да ⃝           Не ⃝ 

- Има ли непоносимост към медикаменти                                                               Да ⃝           Не ⃝ 

- Други хронични заболявания                                                                                    Да ⃝           Не ⃝ 

- има ли наличие декомпенсирани хронични заболявания                 Да ⃝           Не ⃝ 

- имало ли е контакт със заразно болни      Да ⃝           Не ⃝ 

- болно ли е от заразна болест        Да ⃝           Не ⃝ 

- има ли наличие на никтурия        Да ⃝           Не ⃝ 

  /моля, опишете заболяванията, ако отговорът е „Да/”: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

14. Страда ли детето от някоя от посочените по-долу алергии? 

/моля, отбележете с „Да” или „Не”/: 

- към слънце                                                                                                                           Да ⃝           Не ⃝ 
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- към треви, семена от треви и дървета /сенна хрема/                                              Да ⃝           Не ⃝ 

- студова алергия                                                                                                                   Да ⃝           Не ⃝ 

- към домашен прах                                                                                                              Да ⃝           Не ⃝ 

- към вода                                                                                                                                Да ⃝           Не ⃝ 

- към ухапвания от насекоми                                                                                             Да ⃝           Не ⃝ 

- към храни                                                                                                                             Да ⃝           Не ⃝ 

                /моля, посочете храните/: 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- към лекарства                                                                                                                      Да ⃝           Не ⃝ 

             /моля, посочете лекарствата/:  

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- други алергии 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

15. В случай на алергичен шок: 

-      наблюдавани реакции на организма: 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- приемани медикаменти и дозировка: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

16.  Получавало ли е Вашето дете някое от посочените по-долу наранявания? 

/Моля, отбележете с  „Да” или „Не”. Ако отговорът е “Да”, опишете го на оставеното за тази цел място/: 

- Травми, довели до разкъсване на коленни, глезенни или раменни връзки           Да ⃝           Не ⃝ 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Наранявания на гръбначния стълб, гръдния кош или ключиците                              Да ⃝           Не ⃝ 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17. Моля, посочете лекарствата, които Вашето дете приема при висока температура: 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18. Моля, посочете лекарствата и дозировката, които Вашето дете се налага да приема 

ежедневно по лекарско предписание: 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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19. Има ли Вашето дете отклонения от нормалното зрение?    

 /моля, отбележете с „Да” или „Не”/: 

- Късогледство                                                                                                                               Да ⃝           Не ⃝ 

- Далекогледство                                                                                                                          Да ⃝           Не ⃝ 

- Астигматизъм                                                                                                                              Да ⃝           Не ⃝ 

- Влошено зрение на тъмно                                                                                                       Да ⃝           Не ⃝ 

20. Изпитва ли Вашето дете страх от:  

 /моля, отбележете с „Да” или „Не”/: 

- Височини                                                                                                                                      Да ⃝           Не ⃝ 

- Затворени или тясни пространства                                                                                       Да ⃝           Не ⃝ 

- Други                                                                                                                                             Да ⃝           Не ⃝ 

Моля, опишете какви: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

21.  Данни на Личния лекар на лагеруващото дете: 

- Име и фамилия:……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….     

- Телефон за контакт:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. Специални изисквания по отношение на храната: 

- Месна храна                                                                                  ⃝ 

- Вега храна                                                                                      ⃝ 

- Да се настоява на детето да изяжда всичко                         ⃝ 

- Да не се настоява на детето да изяжда всичко                    ⃝ 

23. Специални изисквания по отношение на обличането/екипировката/: 

Детски летен езиков лагер LuckyKids има изискване към децата за използване на посочената и 

задължителна за тяхната безопасност екипировка в специализираните дейности – колоездене 

/предпазна каска/, конна езда /предпазна каска/, плуване /бански костюм, плувна шапка, очила/  

В случай, че имате лична екипировка, моля посочете каква: 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- В случай, че имате специални изисквания към облеклото/екипирането на детето, моля, посочете 

какви: 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….  
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24. Специални изисквания по отношение на спортните дейности: 

- Конна езда:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Пейнтбол:………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

- Туризъм:………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Колоездене:………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

- Kомплекс „Йога”: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Моля, имайте предвид, че по време на пейнтбол игрите, е възможно децата да получат леки синини или 

натъртвания, независимо че носят предпазна маска и/или костюм. 

25. Специални изисквания по отношение на плуването:  

Детски езиков летен лагер LuckyKids провежда занимания по плуване във вътрешен басейн на 

хотел „Лъки Банско” с температура на водата 33 градуса по Целзий.  

В случай, че детето не може да плува, но желае да се включи в заниманията, е задължително да 

носи надуваеми плувки за ръце – 2 комплекта. 

Моля, отбележете на какво ниво плува Вашето дете:   

- Не плува:                               ⃝ 

- Начално ниво:                      ⃝ 

- Средно ниво:                        ⃝ 

- Добро ниво:                          ⃝ 

26. Специални изисквания по отношение на възпитанието:……………………………………………………..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 

27. Страхове и възможни реакции при стресови ситуации:………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

28. Любими дейности/хоби на лагеруващото дете:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………… 

29. Лични забрани от родителите към детето:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

30. Има ли детето проблем по време на пътуване – прилошава му, повръща? /моля, отбележете  с  „Да” 

или „Не”/                                                                                                                                                       Да ⃝           Не ⃝ 

Моля, опишете възможни реакции:…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

31. Желаете ли детето Ви да бъде настанено в една стая с конкретно друго дете от същата лагерна 

смяна? /моля, отбележете  с  „Да” или „Не”/                                                                                             Да ⃝           Не ⃝ 

Моля, напишете името му/й:……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
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ПРИДРУЖИТЕЛИ 

1. Планирате ли да придружавате детето си?:                                                               Да ⃝           Не ⃝ 

2. При отговор „Да”, моля посочете: 

 Брой придружители/родствена връзка:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Продължителност на престой за придружителите:………………………………………………………………….………………………………………. 

 Избран тип настаняване(самостоятелно или с детето/децата):…………………………………………………………………………… 

ТРАНСФЕР 

1. Потвърждавам, че съм съгласен детето ми да се възползва от организирания от програмата  

LuckyKids  трансфер в стандартно установените дни и часове за отпътуване от София за Банско 

и обратно:                                                                                                                        Да ⃝           Не ⃝ 

2. Потвърждавам, че детето ми няма да се възползва от организирания от програмата LuckyKids 

трансфер и желая да си поръчам индивидуален трансфер:.                              Да ⃝           Не ⃝ 

a. Ден, час и място на пристигане и взимане 

………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Потвърждавам, че ще пътувам до Банско със собствен транспорт и няма да ползвам 

организирания от Вас трансфер:.                                                                                Да ⃝           Не ⃝  

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Родител/Настойник:……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… ……………                                                                                           

/три имена/ 

Дата:……………………………………………….                                                                                            Подпис:………………………………………………….. 

Непопълването на настоящия Въпросник - декларация е основание на 
Вашето дете да бъде отказано участие в детски летен езиков лагер 
LuckyKids. Екипът на лагера си запазва правото да откаже участие и при 
усложнено здравословно състояние на кандидатите. 
 
Всички предоставени данни ще бъдат използвани единствено и само 
като необходима информация, гарантираща безопасното пребиваване 
на децата.  
Екипът на детски летен езиков лагер Lucky Kids декларира, че получената 
чрез настоящия въпросник информация няма да бъде предоставяна на 
трети лица по какъвто и да било повод. 


