
                                СУ “ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” – ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

                                     гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, ул.”Цар Освободител” №6, е-mai: souvg@abv.bg; тел.0618/ 6-04-59 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

СУ“ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

От  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/трите имена на родителя/ 

родител на …………….……………………………………………………..……ученик от …… клас за учебната 2017/2018година  

/трите имена на ученика/ 

 

Уважаема госпожо Директор, 

     Заявявам желание синът ми /дъщеря ми да участва в организираната от СУ “Вичо Грънчаров“ група за лятна занималня за 

периода от……06. до ……06.2018г. включително; от…..ч. до…..ч. Уведомен/а съм, че занималнята се провежда в периода 04 -

29 юни 2018 г. в делнични дни от 8.00ч. до 16.00ч. и  няма подсигурени закуска и обяд за участващите в нея.  

 

   Декларирам, че по време на лятната занималня детето ми ще идва до училището и ще се прибира у дома: 

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

                       /моля, да се попълни собственоръчно: сам/а, от родител(друг)/ 

 Телефон за обратна връзка:………………………………………………………….. 

Предоставям доброволно лични данни за обработка между нас и Вас без да бъдат предоставяни на трети лица. 

 

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

                      

 

 

                                               СУ “ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” – ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

                                     гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, ул.”Цар Освободител” №6, е-mai: souvg@abv.bg; тел.0618/ 6-04-59 

 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

СУ“ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

От  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/трите имена на родителя/ 

родител на …………….……………………………………………………..……ученик от …… клас за учебната 2017/2018година  

/трите имена на ученика/ 

 

Уважаема госпожо Директор, 

     Заявявам желание синът ми /дъщеря ми да участва в организираната от СУ “Вичо Грънчаров“ група за лятна занималня за 

периода от……06. до ……062018г. включително ; от….ч. до……ч. Уведомен/а съм, че занималнята се провежда в периода 04 

-29 юни 2018 г. в делнични дни от 8.00ч. до 16.00ч. и  няма подсигурени закуска и обяд за участващите в нея.  

 

   Декларирам, че по време на лятната занималня детето ми ще идва до училището и ще се прибира у дома: 

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

                       /моля, да се попълни собственоръчно: сам/а, от родител(друг)/ 

 Телефон за обратна връзка:………………………………………………………….. 

 

Предоставям доброволно лични данни за обработка между нас и Вас без да бъдат предоставяни на трети лица. 

 

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

mailto:souvg@abv.bg
mailto:souvg@abv.bg


                      

 
 

 

 


