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Обов'язкова реєстрація на канікули 

 

__________________________________          _________________ 
Прізвище, ім'я дитини       Дата народження 

__________________________________            _________________ 
Прізвище, ім'я законного опікуна                Номер мобільного телефону 

__________________________________            _________________ 
Прізвище, ім'я законного опікуна                Номер мобільного телефону 

__________________________________             
адреса                      

__________________________________ 
Адреса електронної пошти 

__________________________________ 
Зараз моя дитина навчається в наступній школі 

 

 
 Послуги 1 

07.30 час – 13.15 час 
(включаючи обід) 

Послуги 2 
07.30 час – 16.30 час 

(включаючи обід) 

Великдень  

11.04.2023 – 14.04.2023 

 

   50 € за пропозицію 

 

   70 € за пропозицію 

Літо 

27.07.2023 – 04.08.2023 

 

   60 € за пропозицію 

 

         80 € за пропозицію 

 

07.08.2023 – 11.08.2023 
 

 

   50 € за пропозицію 

 

   70 € за пропозицію 

 

28.08.2023 – 01.09.2023 
 

 

   50 € за пропозицію 

 

   70 € за пропозицію 

 
04.09.2023 – 08.09.2023 

 

 

   50 € за пропозицію 

 

  70 € за пропозицію 
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 Моя дитина … 

… може брати участь в екскурсіях/походах по околицях             Так      Hі 

… Можна сфотографувати для клубних цілей               Так      Hі 

… може бути розміщено в Інтернеті на одній фотографії (домашня сторінка галереї 

зображень)                       Так      Hі 

… все ще можуть бути забрані такими особами: (мінімальний вік 14 років) Так      Hі 

1. ______________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________ 

Вихователям дозволено видаляти кліщів з моєї дитини:   Так  Hі  

З моєю дитиною слід дотримуватися наступного: 

(наприклад, алергія, непереносимість, ліки, захворювання, астма …) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Загальна інформація: 

Відповідний одяг (куртка від дощу, капелюх від сонця тощо) Будь ласка, візьміть із 

собою змінний одяг та тапочки. У дні екскурсії обов’язково вдягайте міцне взуття та 

стійкий до погодних умов одяг. Наявність власної пляшки також виявилося корисним. 

Не можна брати на себе відповідальності за цінні речі (фотоапарат, мобільний 

телефон, ігри тощо). Тому вони повинні залишатися вдома. 

Реєстрація: 

Реєстрація можлива лише щотижня. Окремі дні не можна бронювати. Ми просимо вас 

надсилати реєстрацію як вкладення на адресу info@be-fn.de або поштою до служби 

підтримки Be-FN у школах у Фрідріхсхафені e.V., Меріанстр. 1-2, 88045, Фрідріхсхафен. 

Після письмової реєстрації місце для догляду за дитиною буде зарезервовано для 

вашої дитини. Однак обов’язкова обіцянка нагляду дається лише після отримання 

внеску. 

 

Вилучення та припинення: 

Якщо ви скасуєте бронювання за чотири тижні до заброньованого відпустки, стягується 

комісія за скасування в розмірі 20 євро. Після закінчення цього терміну необхідно 

сплатити повну суму. 
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Захворювання: 

Витрати на участь будуть повністю відшкодовані у разі обґрунтованого припинення за 
умови пред’явлення медичної довідки. 

 

Конфіденційність: 

- Цим ви даєте згоду на обробку та використання ваших даних та даних вашої 

дитини для таких цілей: 

- Реєстрація дітей, які перебувають під опікою 

- Обробка способів оплати 

- Можливість контакту в надзвичайних ситуаціях 

- Дотримання захисту неповнолітніх 

Якщо згода не відкликана, вона поширюється на період відпустки. Однак Be-FN 

Betreuung an Schulen e.V. зобов’язана зберігати або зберігати дані, пов’язані з 

платіжними операціями, протягом 10 років. Після закінчення терміну зберігання ваші 

дані, звичайно, будуть видалені. Ви маєте право на інформацію про ваші дані, що 

зберігаються нами, у будь-який час. Ми також виправимо ваші дані на ваш запит, якщо 

вони неправильні. 

Цим ми також зазначаємо, що збір, обробка та використання ваших даних відбувається 

на добровільній основі. Крім того, що ви можете відмовитися або відкликати свою згоду 

в будь-який час з ефектом на майбутнє, що означає, що договір про догляд не може 

бути укладений.  

Будь ласка, надішліть заяву про відкликання на адресу: 

BE-FN Betreuung an Schulen in Friedrichshafen e.V. Merianstr. 1-2, 88045, Friedrichshafen  

У разі відкликання мої дані будуть видалені в BE-FN Betreuung an Schulen in 

Friedrichshafen e.V. після отримання моєї заяви про відкликання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ______________________    Підпис: ___________________________ 


