ХРИСТИЯНСКАТА МЛАДЕЖКА БАПТИСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ
сърдечно кани вашето дете на:

Детски лагер '2014
дати и възраст:

9-17 август (за деца 7-12 год.)
ДОКУМЕНТИ
Всяко дете трябва да носи
следните документи,
подписани от родител:
Родителска декларация
и Здравен формуляр.
Търсете бланките на сайта
на ХМБО (www.hmbо.оrg).
Те трябва да са попълнени
от родител или настойник.
Без тези документи детето
не може да участва в лагера.

ПЪТУВАНЕ
Часът на заминаването
ще се обяви допълнително.
Ако желаете детето ви
да пътува с директен автобус
от София до Добринище,
пишете до Яни Георгиева.
Ако планирате да закарате
детето със собствен транспорт,
непременно ни информирайте
за часа на пристигане.
За автобуса пригответе
30 лева на дете, двупосочно.
Не ги изпращайте по банков път!
Ще се събират на заминаване.

цена:

160 лева
място:

Добринище
хотел Орбел СПА

СТОЙНОСТ И ТАКСА
Обърнете внимание,
че лагерът е цели осем дни!
Реалната му стойност
е около 260 лева на дете.
Ние благодарим на Бог
за финансовите дарения,
заради които е възможно
да намалим цената.
Ако таксата ви е висока,
пишете ни или се обадете
за евентуални отстъпки.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ
Пишете до Яни Георгиева: yanita.d.georgieva@gmail.com
Хвърляйте по едно око и на интернет страницата ни: www.hmbo.org
Следете ни и в социалната мрежа на адрес: facebook.com/hmbo.org

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Моля, представете при тръгване документ от личния лекар, че детето
няма паразити и не страда от заразно заболяване. Заради сигурността и
здравето на останалите деца на лагера, ще връщаме всеки, който би
могъл да зарази другите. Детето задължително трябва да носи и Здравен
формуляр, попълнен от родител или настойник. Бланка за попълване ще
има в интернет, а също така ще я получите при записване.

Предплащане, доплащане и крайни срокове





Заплащането се извършва по банков път на две части – предплата 50 лева при записване и доплащане на
остатъка (до 21 юли). Ако желаете, можете да платите всичко накуп. Не се приемат пари в брой.
Изпращането на предплата е задължително, за да е валидна регистрацията. Ако след регистрация се откажете
от лагера, предплатата се губи. Тя не може да се прехвърля на друго дете. Ако сте платили накуп предплата и
доплащане, но се откажете от лагера, доплащането ще бъде възстановено изцяло или частично.
Ако не изпратите таксата до крайния срок (21 юли), се заплаща пълната цена на лагера (260 лв.) Записване след
21 юли е възможно, само ако са останали свободни места.
Не чакайте крайните срокове. Местата са ограничени.

Възможни отстъпки




Отстъпка РАННА РЕГИСТРАЦИЯ: Ако изпратите регистрация и предплата до 16 юни – 30 лева отстъпка.
Отстъпка СЕМЕЙСТВО:
Ако няколко деца от едно семейство се записват за лагера, таксата за второто и
третото дете може да се намали: за второ дете – с 40 лв; за трето дете – с 80 лв.
Отстъпка ПРИЯТЕЛИ:
Ако пет или повече приятелчета се регистрират заедно като група, всяко от тях
получава по 10 лева отстъпка от цената.
Всеки участник използва само един вид отстъпка: или РАННА РЕГИСТРАЦИЯ, или СЕМЕЙСТВО, или ПРИЯТЕЛИ.
Всички отстъпки важат само за деца, чиито семейства посещават баптистка църква или които са поканени от
семейство от баптистка църква.

Какво да знаете отсега
1.
2.
3.
4.

На лагера ще има игри на открито. Осигурете на детето удобни спортни обувки и дрехи. И шапка за слънце!
Предвидили сме игри в басейн. Нека детeто си носи бански, джапанки и кърпа за басейна.
Опаковайте и дрешки с дълги ръкавчета и есенно яке. Вечерно време хладнее. Ще имаме огън на открито.
В хотела има лоби-бар с безалкохолни и лакомства. Ако искате да дадете джобни пари на детето си, най-добре
ги поставете в портмоне и ги дайте за съхранение на някой ръководител. Така ще предпазим детето от опасност
да изгуби паричките си или да се нахранва с вафли и кроасани тъкмо преди вечеря.
5. Носенето на мобилен телефон е позволено. Заради лагерната дисциплина обаче телефоните ще стоят в стаите.
Допитайте се до ръководителите кога е удобно да се свързвате с детето.
6. Ако детето носи по-ценни предмети, моля да предупредите някой ръководител. Не можем да носим отговорност
за изгубени или счупени по невнимание предмети (телефони, украшения, плеъри, фотоапарати).
7. Ако прецените, че вашето дете се справя с фотоапарат, дайте му възможност да съхрани хубавите моменти.
След лагера всички снимки ще бъдат свалени на компютър за обмен. Най-добрите ще бъдат качени на hmbo.org.
Ако не желаете кадри с детето ви да бъдат качвани онлайн, напишете това в Родителската декларация.
8. Препоръчваме детето да разполага с удобна чантичка, която да се връзва на кръста и да се носи навсякъде.
Така ще намалим риска да губи ценните си притежания.
9. Добавете любимите играчки на детето ви (федербал, фризби). Включете и тиха игра за следобедната почивка.
10. Ще имаме лагерен карнавал. Пригответе се с оригинални дрешки, костюм, грим и каквото още прецените.
КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА

А. Изпратете предплата 50 лв. по банков път:
получател:
банка:
IBAN:
основание:

СЕБЦ в България
Eurobank EFG
BG91 BPBI 7940 1046 0221 02
„Членски внос на [името на детето] за Детски лагер”

Б. Изпратете следните данни на Яни Георгиева (yanita.d.georgieva@gmail.com):








име и фамилия на детето
дата на раждане на детето
пощенски адрес на родителите
контакт по GSM, Email, Skype, Facebook (ваши и на детето, ако има)
църква и пастир (ако членувате в някоя църква)
на коя дата сте изпратили предплатата
дали кандидатствате за някаква отстъпка (РАННА РЕГИСТРАЦИЯ или СЕМЕЙСТВО, или ПРИЯТЕЛИ)

В. Най-късно до 21 юли:
Изпратете съответното доплащане по банков път. Използвайте горните данни.
Ако искате, можете да изпратите доплащането заедно с предплатата.

