
   

Информацията, подлежаща на съобщаване съгласно Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД), ще намерите 

на нашата интернет страница https://www.kreis-guetersloh.de/unser-kreis/verwaltung/dsgvo 

За връзка: Общински интеграционен център, Ерика Далкьотер, тел.: 05241/85-1545,  

имейл: e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de 
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ЗАПИСВАНЕ 

Летни езикови лагери за ученици мигранти от степен I  

на средното образование и професионалните гимназии 

Период: 02.08. – 13.08.2021 г., от понеделник до петък, 5 астрономически часа седмично, 

Време: 9.00 – 14.00 часа (точна информация в потвърждението за записване) 

Място: близо до теб (точна информация в потвърждението за записване) 

 
1. Твоите лични данни (моля, изпишете четливо с печатни букви) 

  
Фамилия, име Дата на раждане (ДД.MM.ГГГГ) 

 
Улица, номер 

 

Пощенски код, населено място 

 

Телефон 

   
Кои езици говориш? Участвал ли си някога  

в езиков лагер? 

 
2. Данни за твоето училище (моля, изпишете четливо с печатни букви) 

 
Кое училище посещаваш? 

  
В кой клас си? От кога живееш в Германия  

(месец, година)? 

3. Разноски 

Участието в езиковия лагер е безплатно. 
Ако пътуваш с автобус до мястото на курса, автобусните билети са безплатни. По-подробна информация 
ще получиш от потвърждението за записване. 
 

4. Декларация за съгласие относно участието 

Съгласен съм детето ми да вземе участие в безплатния езиков курс през ваканцията. Информиран съм, че детето 
ми може да участва в езиковия курс само след писмено потвърждение от Общинския интеграционен център в окръг 
Гютерсло. 

Съгласен съм данните ми да се предават на провеждащите обучението образователни организации. Съгласен 
съм детето ми да участва в излети. Ще инструктирам дедето си да следва наставления на курсовите ръководители. 
Ще обличам детето си съобразно времето. Ще дам на детето си предпазна маска за лице.  
Потвърждавам, че детето ми няма заболявания или други здравословни проблеми, които забраняват участието.  

Детето ми трябва да приема следните лекарства през деня:  
 

Съгласен съм с публикуването на снимки:      да                не 
 

Съгласен съм на детето ми да бъдат задавани въпроси по темите на езиковия курс:      да                не 
 

Допълнителни данни в случай на непълнолетни участници: 
(забележка: да се попълни само ако ученикът е на възраст под 18 години) 

 
Фамилия, име на майката, бащата или законния настойник 

 
Телефон за спешни случаи, на който може да се осъществи връзка с майката, бащата или законния настойник 

 ______________________________________________________________ 
В случай на непълнолетни участници – място, дата подпис на майката, бащата или законния настойник 

 

https://www.kreis-guetersloh.de/unser-kreis/verwaltung/dsgvo

