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ИМЕ НА УЧЕНИКА: ............................................................................... 
ПРАВИЛА НА БРИТАНСКО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „АРКУТИНО”: 

1. Поради непълнолетната възраст на всички ученици не се позволява самостоятелно излизане 
навън, разходки, плаж, екскурзии и др. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата учениците са 
под грижата на своите преподаватели и аниматори.  

2. При личен или друг проблем ученикът трябва незабавно да уведоми своя учител или аниматор. 
Екипът е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 

3. Учениците могат да използват личните си мобилни телефони за връзка с родителите, при 
положение че не нарушават учебния процес (т.е. по време на часовете) и след 22:30 часа (когато 
е времето за сън). 

4. Всички ученици трябва да бъдат по стаите в 22.00 ч. и да се приготвят за лягане. Учениците 
трябва да пазят тишина след 22.00 ч. 

5. Британско лятно училище „Аркутино” има право да действа “in loco parentis” в случай на 
спешност, инцидент или медицинска намеса. Приемам училището да действа в най-добър интерес 
на моето дете. 

6. От учениците се очаква по време на своя престой в училището да се държат подобаващо, 
прилично, уважително  и възпитано, както помежду си, така и с преподавателите, аниматорите и 
персонала. 

7. Момчетата и момичетата се настаняват в отделни части на базата и не могат да влизат в спалните 
помещения на противоположния пол.  

8. Етиката и моралът са високо ценени в езикова школа „Аркутино”. Учениците трябва да спазват 
това, трябва да бъдат толерантни и уважителни.  

9. Ученикът носи отговорност за причинени от него вреди на трети лица и заплаща за нанесените 
щети. 

10. На учениците се забранява употребата на цигари, алкохол или наркотични субстанции по време 
на лятното училище. Учениците трябва да помнят, че са непълнолетни и покупката и употребата 
на цигари и алкохол са забранени със закон. 

11. Училището има право да изключва ученици при сериозно нарушение на дисциплината, правилата 
и политиката на училището, неуважително и неприемливо поведение и нарушаване на етичния 
кодекс и репутацията на училището.  

12. При прекратяване на участието в курса от страна на участника и неговите родители, както и при 
отстраняване на ученик за неспазване на дисциплината, такси не се възстановяват.  
 

Школата прави снимки на всички свои ученици и DVD филмче на учебния процес и извънкласните 
дейности. Моля, отбележете дали сте съгласни, детето Ви да бъде снимано, а снимките и 
видеоматериала да бъдат използвани при представяне на Британското лятно училище "Аркутино". 

   Съгласен съм        Не съм съгласен 

 
С настоящето декларирам, че подадената информация е вярна и поемам финансовите 
задължения. С подписа си удостоверявам, че съм запознат и приемам всички условия, 
които са написани. 

Подпис на родителя/настойника: ………………………………………………………………….. 

Име и връзка/родство с ученика: …………………………………………………………………..       Дата: .................... 

 
Подписвайки този документ се съгласявам да спазвам всички изисквания, правила и 
процедури приети в Училището, както и активно да участвам в училищния живот. 

Подпис на ученика: ……………………………………………………………….           Дата:  ................... 

 


