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“ЗАБАВНО за децата, УДОБНО за родителите”
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2017/2018 Занималня – Наръчник на родителя
Полудневна детска занималня на Спортен клуб „Максима”
Здравейте! Благодарим Ви, че се присъединихте и избрахте тази успешна детска програма за
вашето дете.
Това ръководство съдържа информацията, която ще ви помогне за участие в занималнята. 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 програма, етикет и изисквания за участие.

Цели
Основната цел е да комбинираме една забавна, приятна атмосфера и стимулираща учебна среда
за вашето дете

Дейности
Всеки ден вашето дете ще бъде ангажирано и със занимания:
 Затвърждаване на учебния материал за деня
 Спортни 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 занимания
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.

Регистрация и записвне
Записването започва от 15 Септември 2017 до запълване на групите.
Местата във всяка група са ограничени до 15 деца! След запълване на бройката деца няма да
бъдат записвани. Предишни участия в лагери не дават предимство при записване.
За да бъде записан участник:
1. Попълвате Формуляр за записване.
2. Попълвате Медицинска карта – ако е необходимо
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Такси
Пълен члнски внос за един месец – 140 лв
Непълен членски внос (минус 20 %) има само за месеци, в които ваканцията е по-дълга от 5
(пет) дни.
Допълнителна такса от 5 лв. за взимане след 18:30ч.
Такса „запазване на мястото” – 60 лв. (при под 5 посещения в месеца)
*Всички такси се заплащат от 1 до 7 число на месеца за съответния месец! *
**Отстъпка от 20% по здравословни причини, само срещу предоставяне на медицинска бележка
за 5 и повече дни!!! **
***При непълен членски внос, отстъпка не се полага по никакви причини! ***

Отказване & Възстановяване на такса
Платен членски внос не се възстановява при изключване, отсъствие или други причини.

Медикаменти
Медицинската карта трябва да бъде попълнена и предоставена на отговорните лица, ако вашето
дете взима предписани медикаменти в часовете по време на занималнята. 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 ръководителя, ако детето ви ще отсъства от занималнята. Платена такса
не се възстановява при отсъствие.

Болест по време на занималнята
Ако вашето дете пристигне болно или се почувства зле по време на занималнята 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
Нашите програми имат за цел да предлагат 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.
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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 по време на игрите.
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 занималнята
4. Всяко следващо предупреждение води до отстраняване от занималнята без
възстановяване на месечния членски внос.
Нулева-толерантност – изключване от програмата (занималнята) при следното поведение:
1. Агресивно поведение спрямо другите деца и физически контакт.
2. Кражба или рушене на имущество.

Взимане
Взимане
Вашето дете може да бъде взимано от лагера, само от оторизирани от вас хора – отбелязани във
Формуляра за записване.
Взимането следва да бъде от 17:30 до 18:30 ч.
*допълнителната такса от 5 лв. се заплаща за взимане на дете след 18:30ч!

Лични вещи
Препоръчително е да НЕ се носят плеъри, MP3, PSP и други подобни игри. Персоналът не носи
отговорност за загубени такива.
БЛАГОДАРИМ ВИ! ТАКА ВАШЕТО ДЕТЕ ЩЕ СЕ ЧУВСТВА НАЙ-ДОБРЕ!
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