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“ЗАБАВНО за децата, УДОБНО за родителите”
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2017 Лятна Спортна Занималня – Наръчник на родителя
Целодневна лятна спортна занималня по програмата Multi-Sport
Здравейте! Благодарим Ви, че се присъединихте и избрахте тази успешна детска програма
(Multi Sport) за вашето дете.
Това ръководство съдържа информацията, която ще ви помогне за участие в лагера. Ако имате
допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони за
контакт.
Моля, отделете време и прочетете цялата информация, която се съдържа в това ръководство, за
да бъдете максимално информиран за нашата Multi-Sport програма, етикет и изисквания за
участие.

Представяне “Какво предлага Multi Sport?”
Програмата Multi Sport има за цел да запознае децата от 5 до 12 години с основните правила на
най-популярните видове спорт. Да даде възможност на всяко дете да развие и подобри
физическите, емоционалните и социалните си качества в една безопасна среда.
- Всеки ден различен спорт
- Занимания по – гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол, хандбал, забавни игри и др.
- Доказана програма, която развива координация, гъвкавост, респект и дисциплина
- Забавна и възпитателна среда
Вашето дете ще взаимодейства с положителни ролеви модели, ще създаде нови приятелства, ще
развие нови умения и ще придобие самоувереност.

Multi Sport – цели
1. Да развива положителния образ в нашите деца и вярата в техните собствени способности
за успех.
2. Да допринесе за образованието на нашите деца като им предостави възможности за
преодоляване и справяне с различни предизвикателства.
3. Да осигури възможности за децата да научат нови физически умения и знания в
различните спортове.
4. Да позволи на децата да развият техните собствени възможности и уникални
перспективи чрез стимулиране въображението, творчеството и изявата.
5. Да изгради характер необходим за по-добра изява в живота.
6. Да изгради висок дух и да помогне децата да се научат да работят в екип.
7. Да изгради качеството – постоянство у децата, необходимо им за успешното постигане
на целите им в живота.
8. Да предлага безопасни и качествени игри.
9. Да бъде забавен!!!
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Запознаване на родителите
23 Юни 2017 – Родителите ще имат възможността да се запознаят с персонала, да зададат
въпроси относно програмата. Родителите също така ще научат за политиката, етикета и
процедурите на лагера.

Продължителност
Multi Sport програмата е с продължителност 4 седмици. Всеки ден ще има запознаване и
занимания по различен вид спорт. Родителите ще могат да регистрират децата за 1, 2, 3 или 4
седмици. Не се приемат деца за по-малко от 1 седмица!
3 – 28 Юли 2017
Предлагат се следните 10 възможности за записване и участие:
1 седмица
2 седмици
3 седмици
3-7 Юли
3-14 Юли
3-21 Юли
1
5
8
10-14 Юли
10-21 Юли
10-28 Юли
2
6
9
17-21 Юли
17-28 Юли
3
7
24-28 Юли
4

10

4 седмици
3-28 Юли

Часове
Програмата е с продължителност от 8:00 до 18:00 ч. от Понеделник до Петък.
Приемането на децата започва от 8:00 ч., а заниманията започват в 9:00ч.
Разширено работно време 18:00 – 19:00ч. се предлага срещу *допълнително заплащане от 5 лв.
*допълнителната такса се заплаща за взимане на дете след 18:05ч!

Такси
1 седмица – 90 лв.
2 седмици – 170 лв.
3 седмици – 240 лв.
4 седмици – 290 лв.
*20 % отстъпка за всяко следващо дете от едно семейство.

Регистрация и записвне
Регистрацията е до запълване на групите. Молби ще се приемат до 23 Юни 2017.
Местата за всяка възраст са ограничени до 20 деца! След запълване на бройката деца няма да
бъдат записвани. Предишни участия в лагер не дават предимство при записване.
За да бъде записан участник:
1. Попълвате Формуляр за записване.
2. Заплащате депозит от 50 лв., когато донесете Формуляра попълнен и подписан.
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Децата трябва да имат попълнени – Формуляр за записване и платена пълна такса до 23 Юни
2017, за да присъстват на лагера. Тези, които нямат попълнени документи и платена такса
няма да бъдат допуснати, докато не уредят всички изисквания.

Отказване & Възстановяване на такса
Депозита, който се заплаща при записване не се възстановява по никакви причини.
Платената такса без депозита (-50 лв.) се възстановяват напълно при поискване (отказване) но
не по-късно от датата на започване на лагера (3 Юли). След започване на лагера платени такси
не се възстановяват при отсъствие, отказване или други причини.

Групи
Участниците в лагера ще бъдат разделени на възрастови групи, за да се гарантира прилагането и
използване на подходяща методика според възрастта на децата. Децата ще бъдат разделени на
следните възрасти:
1 група
2 група
3 група
4 група

5 – 6 год.
7 – 8 год.
9 – 10 год.
11 – 12 год.

* Всяка възрастова група ще се отличава с различен цвят тениска!

Дейности
Всеки ден вашето дете ще бъде ангажирано и ще участва в различни интересни занимания.
 Спорт
Волейбол, баскетбол, футбол, хандбал и гимнастика са част от спортовете и спортните игри,
които децата ще се научат да играят. НЕ състезателният характер на лагера, ще мотивира всяко
дете да подобри собствените си възможности и постижения, докато се забавлява.
Всеки ден децата ще се запознават професионално с различен вид спорт, както и ще участват и
в състезания по различните спортове.
 Подвижни игри
Подобряването на двигателната култура, физическите качества, координацията и
съобразителността ще бъде в основата на тази част. Децата ще подобрят всички тези качества,
докато се забавляват и играят на различни забавни и весели игри.
 Арт
Различни арт проекти ще дадат възможността на децата да развият своето творчество и
въображение.
 Интерактивни игри
Осигуряването на активно внимание и практическо участие на цялата група в поставената
задача, посредством интерактивните игри, дискусии по вълнуващи децата теми, форум театър,
ще им помогнат да решават определени образователни и възпитателни задачи.
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Примерна програма
/8:00 – 8:30 Ранно пристигане/
8:30 – 9:00 Пристигане
9:00 – 9:30 Утринна гимнастика
9:30 – 10:30 Спорт
10:30 – 11:00 Късна закуска
11:00 – 12:00 Интерактивни игри
12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – 13:30 Свободно време
13:30 – 14:30 Спорт
14:00 – 15:30 Изкуства
15:30 – 16:00 Следобедна закуска
16:00 – 17:30 Подвижни игри
17:30 - 18:00 Взимане
/18:00 – 19:00 Късно взимане/

Обяд и закуска
Децата трябва да си носят обяд, две закуски и вода всеки ден. Храната трябва да е опакована и
надписана.
Предвид времето на провеждане и високите температури, както и факта, че няма условия за
съхраняване на храната имайте предвид да не използвате продукти, които подлежат на
разваляне.

Медикаменти
Медицинската карта трябва да бъде попълнена и предоставена на отговорните лица, ако вашето
дете взима предписани медикаменти в часовете по време на лагера. Всички медикаменти,
трябва да са в оригиналните им опаковки, надписани и предадени на съответното отговорно
лице. На децата НЕ е позволено да взимат самостоятелно медикаменти.

Отсъствия
Моля да информирате, ако детето ви ще отсъства от лагера. Платена такса не се възстановява
или приспада при отсъствие от лагера.
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Болест по време на лагера
Ако вашето дете пристигне болно или се почувства зле по време на лагера през деня, ще бъдете
информирани като ще очакваме да го вземете възможно най-рано. По този начин не само ще
предпазим другите деца и персонала, ами не би било добре и спрямо вашето дете да бъде там в
момента, в който би трябвало да си почива и би имало нужда от специални нужди.

Поведение по време на лагера
Multi Sport програмата има за цел да предлага изключително безопасна, забавна, емоционална и
творческа среда за всички деца. От всички деца се очаква да спазват определените правила на
поведение с цел да се поддържа положително социално взаимодейстие между всички
участници.

Код на поведение
От всички деца се очаква да демонстрират добро поведение и добро отношение
към себе си и другите!
Прилично участие и поведение се очаква от всяко дете и включва следните правила:
1. Да бъде учтиво и да използва добри обноски с другите деца и към персонала през цялото
време.
2. Да използва само добри думи – мръсни думи, заплашителен език или викане НЯМА да
беде допускано.
3. Физически агресивни деца, удряне, блъскане и бутане НЯМА да бъдат допускани.
4. Уважение към персонала.
5. Да демонстрира добро спортсменско поведение.
6. Да бъде честен със себе си и с другите
7. Да не носи предмети и вещи, които могат да бъдат опасни и да наранят другите.
8. Да стои с групата и отговорника.
Последствия:
Лошото поведение към персонала или към другите деца ще бъде наказвано по следният начин:
1. Първо предупреждение
- Устна забележка от ръководителя към детето.
2. Второ предупреждение
- Разговор с родителя
3. Трето предупреждение
- Отстраняване от заниманията до взимането от родителя
- Разговор с родителя
- Отстраняване 1 ден от лагера
4. Всяко следващо предупреждение води до отстраняване от лагера.
Нулева-толерантност – изключване от програмата (лагера) при следното поведение:
1. Агресивно поведение спрямо другите деца и физически контакт.
2. Кражба или рушене на имущество.
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Водене и взимане
Водене
Всяка сутрин децата ще бъдат посрещани на входа на базата от персонала и ще бъде отбелязано
тяхното присъствие в съответния списък. Воденето на децата трябва да е във времето 8:00 –
9:00 ч.
Взимане
Вашето дете може да бъде взимано от лагера, само от оторизирани от вас хора – отбелязани във
Формуляра за записване. Всички родители или оторизирани лица трябва да се разпишат всеки
ден, когато взимат детето си на специална таблица срещу името на детето.
Взимането следва да бъде от 17:30 до 18:00 ч.
*допълнителната такса от 5 лв. се заплаща за взимане на дете след 18:05ч!

Облекло
Всяко дете трябва всеки ден да бъде облечено с отговарящата му за групата тениска. Не
забравяйте, че всяка група се отличава с различен цвят тениска, като при записването си в
лагера то ще получи една такава безплатно, а по желание можете да закупите допълнителна при
записването.
Децата трябва да са облечени с удобни за тях дрехи и подходящи спортни обувки.
Сандали и чехли не са подходящи за лагера, тъй като детето лесно може да изкълчи глезен и да
получи различни травми.

Лични вещи
Препоръчително е да НЕ се носят плеъри, MP3, PSP и други подобни игри. Персоналът не носи
отговорност за загубени или счупени такива.

БЛАГОДАРИМ ВИ! ТАКА ВАШЕТО ДЕТЕ ЩЕ ПОЛУЧИ НАЙ-ВЕСЕЛОТО ЛЯТО!
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