
Приложение 1 

АНКЕТА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Уважаемые участники и родители, просим заполнить все пункты заявки полностью без сокращений.  

Поштовани учесниц и родитељи , молимо Вас да попуните све тачке пријаве без скраченица 

 
После получения заявки мы регистрируем Вас и формируем Банк данных на потенциальных участников 

Программы. 

Након добијања пријаве ми регистујемо Вас и формирамо Базу података за потенцијалне учеснике 

Програма. 

 

ВНИМАНИЕ!  Пажња! 

Заявка заполняется в соответствии с требованиями п.3.3. настоящего Положения. 

Пријава се попуњава у складу са захтевима из т.3.3. Услова конкурса. 

К заявке необходимо предоставить: 

Уз пријаву потребно додати 

1.Скан-копию документа, подтверждающего личность ребенка. 

   Скенирана копија документа, која потврђује личност детета 

2. Скан-копии 5 грамот/дипломов, подтверждающих личные заслуги ребенка за 2016-2019 годы. 

Скениране копије 5 диплома/серификата који потврђују најзначајнија  лична достигнућа учесника у 2016-

2019.г. 

 

Перечень вопросов / Списак питања Поле для заполнения/ Поље за попуњавање 

Информация о ребенке / Информација о детету: 

Фамилия/ Презиме  

Имя/ Име  

Отчество/ Име оца  

Дата рождения/ Датум рођења  

Какой регион представляет/ Који регион представља: 

Город/населенный пункт / Град/ насеље  

Страна/ Држава  

Гражданство по документам (страна)/ 

Држављанство према докумената (држава) 

 

Реквизиты документа, подтверждающих личность ребенка:                                                    

(серия, номер, и когда выдано) Указываются данные:/                                                     

Информација из документа који потврђује личност детета (серија, број, када је издат) 

детям до 14 лет - Свидетельства о рождении  

или паспорт/ за децу до 14 година-Извод из 

књиге рођених или пасош 

 

детям, которым исполнилось 14 лет - Паспортные 

данные / за децу која је напунила 14 година - пасош                                

детям, которым в период с 10.06.19 по 01.09.19 

исполняется 14 лет -Данные Заграничного 

паспорта/ за децу која у период од 10.06.19 до 

01.09.19 пуни 14 година-пасош                 

 

Домашний адрес по регистрации/ Адреса  

пребивалишта према регистрацији 

 

Адрес фактического проживания/ Адреса 

реалног становања 

 

Адрес электронной почты (для переписки по 

вопросам участия в Конкурсе)/ e-mail за 

дописивање у вези конкурса 

 



Данные о родителях/опекунах/ законных представителях  (заполняется на одного из                                                

представителей) / Податке родитеља/старатеља (попуњава један од њих) 

Фамилия Имя Отчество (полностью)/ Презиме 

(Име оца)  Име  

 

Место работы/ Место рада  

Мобильный телефон/ Мобилни телефон  

Адрес электронной почты/ e-mail  

Информация об образовательном учреждении, в котором учится ребенок/             

Информација о образовној институцији  коју похађа дете 

Полное название, номер, город/                      

Пун назив,град/насеље 

 

Класс, в котором учится ребенок /               

Разред  који похађа дете 

 

Какие иностранные языки изучает (Если 

изучает несколько языков – указать все)/ Које 

стране језике учи (ако учи неколико језика 

потребно навести све) 

 

Размер одежды (Укажите размер ребенка в 

формате: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL)/ Број 

гардеробе (Наведите број одеће детета у 

формату:XXS, XS, S, M, L, XL, XXL)/ 

 

Примечание(особые потребности ребенка при 

их наличии) / посебне поптребе детета, ако 

има 

 

Личные достижения, успехи                    

Указать заслуги, подкрепленные дипломами, 

грамотами (максимум 5 штук)/ Лична 

достигнућа детета. Навести достигнућа и у 

прилогу додати дипломе/сертификате 

(максимум 5 диплома) 

 

Личные качества/ Личне особине  

Увлечения/хобби / Занимања/хоби  

Фактом заполнения данной анкеты подтверждаю согласие на обработку персональных данных, 

представленных в данной анкете (в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ), а также на использование рисунков, статей, творческих работ, сделанных 

ребенком, а также фотографий, видеозаписей с участием ребенка./  Попуњавањем ове анкете 

потврђујем своју сагласност за обраду личних података изнесених у ову анкету (у складу са 

Федералним законом “О личним подацима” од 27. 07. 2006. године N 152-ФЗ), као и коришћењем 

цртежа, чланака, креативних дела деце, као и фотографијф, видео снимка са учешћем детета. 

С положением о конкурсе на участие в 8 смене 2019 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

ознакомлены/  Са условима конкурса за учешће у 8 смени 2019. године у ФГБОУ "МДЦ" Артек 

упознат / ………………………………………………………………………………………….. 

Ф.И.О. лица, направившего заявку / Име и презиме лица, које попунило захтев  

……………………………………………………………………………..………………… 

Родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее)/ Родитељ/старатељ 

Дата заполнения/Датум попуњавања 

 


