ВЪПРОСНИК И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАГЕРУВАЩОТО ДЕТЕ
1.Име/презиме/фамилия:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2.Адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
3. Мобилен телефон на
родителя:…………………………………………………………………………………………………….
4. Мобилен телефон на
детето:…………………………………………………………………........................................
5. И-мейл на родителя:……………………………………………………………………………………………
…......................
6. Рождена дата на детето:……………………………………………………….
…………………………………………………….
7. ЕГН на детето:………………………………………………………………
9. Моля, посочете периода на избраният от Вас лагер:
от………..........…….. до……..............……..
10.Откъде разбрахте за лагера в Конна база „Спарата“?
……………………………………………………………………………………………………………….………….

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ЛАГЕРУВАЩОТО ДЕТЕ
1.Име/презиме/фамилия:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

2. Лице, което ще доведе лагеруващото дете до Конна база „Спарата“:
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Лице, което ще вземе лагеруващото дете от Конна база „Спарата“ в последният ден
на лагера:
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Друго лице за контакт, освен родители, което има право да взима детето - имена,
телефон,
адрес,
и-мейл:…………………………..…….……………………
…………………………………………………….…
/Родителите носят пълната отговорност за попълването на неточна (невярна)
информация/
3. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕТЕТО
3. Страда ли Вашето дете от някоя от изброените по-долу болести? /Моля, отбележете
с „Да” или „Не”/
- Хронични заболявания на дихателните пътища Да ⃝ Не ⃝
- Смущения в дейността на сърдечно-съдовата система Да ⃝ Не ⃝
- Заболявания на сърдечно-съдовата система, диагностицирани от лекар Да ⃝ Не ⃝
- Заболявания на опорно-двигателния апарат Да ⃝ Не ⃝
- Повишено кръвно налягане Да ⃝ Не ⃝
- Епилепсия или други припадъци Да ⃝ Не ⃝
- Диабет Да ⃝ Не ⃝
- Гастроентерологични заболявания Да ⃝ Не ⃝
- Заболявания на бъбреците Да ⃝ Не ⃝
- Има ли непоносимост към медикаменти Да ⃝ Не ⃝
- Други хронични заболявания Да ⃝ Не ⃝
- имало ли е контакт със заразно болни Да ⃝ Не ⃝
- болно ли е от заразна болест Да ⃝ Не ⃝
/моля, опишете заболяванията, ако отговорът е „Да/”:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………….
- Други специфични здравословни заболявания Да ⃝ Не ⃝
/моля, опишете заболяванията, ако отговорът е „Да/”:
…………………………………………………………………………………………………….............................................
..............
14. Страда ли детето от някоя от посочените по-долу алергии? /моля, отбележете с
„Да” или „Не”/:
- към слънце Да ⃝ Не ⃝
- към треви, семена от треви и дървета /сенна хрема/ Да ⃝ Не ⃝
- студова алергия Да ⃝ Не ⃝
- към домашен прах Да ⃝ Не ⃝
- към ухапвания от насекоми Да ⃝ Не ⃝
- към храни Да ⃝ Не ⃝ /моля, посочете храните/:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………
- към лекарства Да ⃝ Не ⃝ /моля, посочете лекарствата/:
………………………………………………………………………………………………………………………….
- други алергии
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………..
15. В случай на алергичен шок: - наблюдавани реакции на организма:
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………… - приемани
медикаменти и дозировка:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
16. Моля, посочете лекарствата, които Вашето дете приема при висока температура:
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
18. Моля, посочете лекарствата и дозировката, които Вашето дете се налага да приема
ежедневно по лекарско предписание:

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
19. Има ли Вашето дете отклонения от нормалното зрение? /моля, отбележете с „Да”
или „Не”/:
- Късогледство Да ⃝ Не ⃝
- Далекогледство Да ⃝ Не ⃝
- Астигматизъм Да ⃝ Не ⃝
- Влошено зрение на тъмно Да ⃝ Не ⃝
20. Изпитва ли Вашето дете страх от: /моля, отбележете с „Да” или „Не”/:
- Височини Да ⃝ Не ⃝
- Затворени или тесни пространства Да ⃝ Не ⃝
- Други Да ⃝ Не ⃝ Моля, опишете какви:
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………
21.
Данни
на
Личния
лекар
на
лагеруващото
дете:
Име
и
фамилия:……………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………….
Телефон
за
контакт:…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
22. Специални изисквания по отношение на храната и водата:
- Месна храна ⃝
- Вегетарианска храна ⃝
- Веган храна ⃝
- Да се настоява на детето да изяжда всичко ⃝
- Да не се настоява на детето да изяжда всичко ⃝
- Да се настоява да пие определено вода ⃝
23. Страхове и възможни реакции при стресови
ситуации:………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………

24. Любими дейности/хоби на лагеруващото
дете:…………………………………………………………………………………………………………………………….
25. Желаете ли детето Ви да бъде настанено в една стая с конкретно друго дете от
същия лагер? /моля, отбележете с „Да” или „Не”/ Да ⃝ Не ⃝
Моля, напишете името
му/ѝ:……………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………
Родител/Настойник:………………………………………………… .........../три имена/
Дата:……………………………………………….
Подпис:…………………………………………………..
Непопълването на настоящия Въпросник - декларация е основание на Вашето дете да
бъде отказано участие в детски творчески летен лагер с езда в Конна база „Спарата“.
Екипът на лагера си запазва правото да откаже участие и при усложнено здравословно
състояние на кандидатите. Всички предоставени данни ще бъдат използвани
единствено и само като необходима информация, гарантираща безопасното
пребиваване на децата. Екипът на Конна база „Спарата“ декларира, че получената чрез
настоящия въпросник информация няма да бъде предоставяна на трети лица по какъвто
и да било повод.

