ОБЩИНА

СИЛИСТРА

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
Вх.№:………………/………………2022 г.

До
Председателя на МКБППМН
При Община Силистра

ЗАЯВЛЕНИЕ
За участие в Лятна програма – клубове по интереси 2022 г.
на Община Силистра - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
От ……………………………………………………………………………….……………..
(име, презиме, фамилия на родителя)

Адрес: гр./с……………………………………, ул.………………………………………….
…………………………………………………… Телефон: …………………………………
Заявявам, че желая детето ми ………………………………….…………………………….
(име, презиме, фамилия на детето)

……………………, възраст ..….. г., клас (завършен през учебната 2021/2022 г.) …………
училище …..…………………………………….………………………………………..……,
Да участва в заниманията на следните клубове по интереси:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Данни за лице за контакт, ако е различно от родителя, подаващ заявлението (попълва
се по желание):
Име, презиме, фамилия: …..…………………………………………………………………..
……………………………………..… Телефон: …………………………………………..…
Бележки: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(тук можете да посочите планирани отсъствия на детето или друга информация по желание)

Подпис на родителя: ………………….

ОБЩИНА

СИЛИСТРА

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/та ………………………………………………………….……………….
(име, презиме, фамилия на родителя)

ЕГН ……………………, адрес: гр./с………………………, ул.………………....………….
………………………...……., в качеството си на родител на ………………………………
……………………………………………………….., възраст ………………………………
(име, презиме, фамилия на детето)

и във връзка с подаденото от мен Заявление за участие в Лятна програма – клубове по
интереси 2022 г. на Община Силистра - Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Декларирам:
Запознат/а съм с програмата и спецификата на заниманията на горепосочения/ите
клуб/клубове (съдържание на заниманията, часове и място на провеждане) и
заявявам съгласие детето ми да взима участие в тях.
Детето няма заболявания, които да не позволяват участие в програмата.
Доброволно предоставям и ще предоставям в бъдеще лични данни по ЗЗЛД и
Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.,
във връзка с осъществяване на провежданото безплатно обучение в летни клубове
по интереси 2022 г. на МКБППМН при Община Силистра.
Съгласен/на съм предоставените от мен лични данни да бъдат съхранявани,
обработвани, предоставяни за ползване на трети лица и на нас, архивирани и
изтривани по установения ред и срокове от администратора на лични данни –
Община Силистра, във връзка с обучението в летни клубове по интереси 2022 г..
Запознат/а съм с: целта и средствата на обработка на личните ми данни;
доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и
коригиране на събраните данни.
Съгласен/на съм снимки, видео и аудио записи на детето ми, заснети във връзка с
провеждане на занятията на летните клубове по интереси да бъдат публикувани в
интернет сайта на Община Силистра, вестници и електронни медии, както и да
бъдат използвани в печатни и видео материали, свързани с дейността на Община
Силистра и/или МКБППМН.
Не ми е известно детето и останалите членове на семейството да са били в контакт
със заразно болни и нямат признаци на заразни болести през последните 14 дни.
Запознат/а съм, подкрепям и съм солидарно отговорен/на за спазването на
правилата за провеждане на занятията на летните клубове по интереси 2022 г. на
МКБППМН при Община Силистра.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Подпис на родителя: ………………….

