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ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА ШКОЛА  

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. 

ЮНИТИ АКАДЕМИЯ  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 

Трите имена ................................................................................................................................................. 
 

Години  ....................... Дата на раждане............................. Месторождение.................................... 

 

Училище………………………………………………………………………………………………………..Клас………………………………… 

 

Адрес по местоживеене:……………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 

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

Интереси/хоби/други извънкласни занимания ................................................................................ 

 

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

 

Специфични заболявания/алергии...................................................................................................... 

 

ИЗБРАНА ГРУПА: 

 Детска театрална школа 8+ години 

 Детска театрална школа 10+ години 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ 
 

Майка 
 

Трите имена ............................................................................................................................................ 
 

Телефон  ............................ Доп. телефон за връзка ..........................e-mail............................................. 
 

Адрес по местоживеене:……………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 

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

Месторабота …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Баща 
 

Трите имена ............................................................................................................................................ 
 

Телефон  ............................ Доп. телефон за връзка ..........................e-mail............................................. 
 

Адрес по местоживеене:……………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 

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

Месторабота …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Защо искате да запишете Вашият син/дъщеря в Юнити …………………………………………………………….. 

Академия?..................................................................................................................................................... 

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

Как разбрахте за Юнити Академия? …………………………………………........................................................ 

ЛИЦА, УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ВЗИМАТ УЧАСТНИКА ОТ АКАДЕМИЯ ЮНИТИ 
 

Трите имена ........................................................................................................................................... 

Трите имена ........................................................................................................................................... 

Трите имена ........................................................................................................................................... 
 

Декларация: 

С настоящето давам съгласие синът/дъщеря ми ………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................. да посещава 

курса на обучение в Детската театрална школа на Юнити Академия. Запознат/а съм с програмата и 

графика на обучение и дължимите такси. 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

1. Участниците идват 10 минути преди началото на часа, за да се осигури нормалното протичане на 
обучението.  

2. Отсъствия не се приспадат от таксата. Пропуснатите часове могат да се наваксат в друга 
действаща група.  

3. Таксата се заплаща, както следва:  

 годишна – при записването;  

 полугодишна – в началото на срока;  

 дневна – в началото на урока. Необходимо е да се обадите в Юнити Академия един ден по-
рано, за да предупредите за присъствието си.  

4. При забавяне на таксата с повече от една седмица, мястото на участника се освобождава.  

5. При записване носете платежно от банката /ако сте платили по банков път/ и попълнен 
формуляр. Договор за обучение се подписва на място в Академията. 

6. Юнити Академия си запазва правото да публикува снимки от обучителния процес в свои 
рекламни материали, презентации, брошури, интернет страницата на Академията, Фейсбук и 
други, с цел популяризиране. 

 

 

 

Дата……………………………………    Подпис, родител/настойник…………………………… 
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