
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЦЕЛОДНЕВНА 
ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ В ЦЕНТЪР 

МЕНТАЛИКА 
С ментална аритметика, английски език, 

четене с разбиране, работилница за изкуства 
и работилница за емоции 

 

1. Форма на провеждане  

 Целодневната лятна занималня в център Менталика е подходяща за деца на възраст 

от 5 до 10 години. Не се допускат деца със специални образователни потребности. 

2. Период на провеждане  и времетраене 

Всеки делничен ден от 28.06.2021 – 03.09.2021 г. или 10 последователни седмици. 

Воденето на децата сутрин става между 8:30 - 9:00, а взимането в интервала 17:30 - 

18:00ч. 

3. Записване и заплащане на такса 

Записването в лятната занималня на център Менталика става чрез попълване на 

Информационна карта и заплащане на капаро от 100 лв. или пълна такса за обучение 

за съответния период. Записването е възможно до изчерпване на свободните места от 

общо 12. Минималният срок за участие на дете е 4 седмици. Заплащането става по 

банков път или в офиса на център Менталика. Краен срок за заплащане на пълната 

такса – първият ден на детето в занималнята.  

• При забрана за провеждане на дейности за деца от правителството, връщаме 

100% от предплатената сума. 

  



4. Хранене 

Център Менталика осигурява здравословна сутрешна закуска и следобедна закуска от 

сезонни плодове. За обяд децата могат да си носят храна от вкъщи или да се 

възползват от обедното меню на детска кухня „Ян Бибиян“ във вариант 3х300гр - супа, 

основно и десерт, всяко по 300 гр. на стойност 6 лв./ден. Храната за обяд се заплаща 

всяка седмица в понеделник. При уведомяване за отсъствие на дете един ден по-рано, 

можем да отменим доставката на порцията. 

5. Извеждане на открито 

По програма всички деца се извеждат всеки делничен ден от 14:30 до 17:00 на 

обособена площадка за игра в ж.к. Лозенец. Те са придружени от възрастен, който 

следи за тяхната безопасност по време на придвижването и престоя в детската 

площадка. При лошо време играта навън се заменя с гимнастика и настолни игри в 

центъра. 

6. Отстъпки 

В летния формат на обучение могат да се ползват следните отстъпки: 

• 5% за ранно записване до 20-ти април включително 

• 15 % за второ дете – има се предвид братя и сестри от едно семейство. 

Възможност за ползване на двата вида отстъпки едновременно. 

7. Електронни устройства 

По време на провеждането на лятната занималня в Менталика не е разрешено 

използването на електронни устройства като таблети и телефони. Използваме времето 

заедно за обучения и социализация. 

8. Разрешение за правене на снимки и видео 

Снимките и видео материали на учениците, направени по време на лятната занималня, 

могат да бъдат публикувани в информационните канали на центъра. Родителите, които 

не са съгласни, трябва да подадат писмена молба до управител на Менталика. 

9. Медицинска помощ 

При възникването на проблем от медицински характер, служителите на център 

Менталика се свързват незабавно с родител, личен лекар, посочен в Информационна 

карта и/или спешна медицинска помощ. 

 
 


