
 

  

           
         Дечији програм за образовање и културу на     српском 

језику                                                  

                Уписница за школску 2020.      

Име детета    
  

                                 Датум рођења        

Име детета    
  

                                 Датум рођења               

Име детета    
  

                                 Датум рођења                          

Име детета    
  

                                 Датум рођења                          

Адреса    
  

    ______                

Кућни телефон  
  

          Мобилни телефон                

Име родитеља / старатеља                                                             
  

Eмејл адреса              __________________________________                                                                                                                                                          

  

Алергије на храну      __________________________________                                                                                                                                 
  

Фото/Видео Одобрење*:                  Дајем одобрење            Не дајем одобрење  
  

Сагласност за позивање хитне омоћи:             Дајем одобрење             Не дајем одобрење  

  

Потписан “liability waver” **:      Да                Не  

  

Часови се одржавају сваке недеље осим празника. Цена наведена доле је по полугодишту(јануар-

јун). Плaћање може бити учињено у пуном износу за семестар, или можете написати 6 чекова са 

означеним датумима по месецу. 

  

Молимо вас, означите начин плаћања:      чек          кеш 
  

Дете  Цена  *Најмлађа група због 

краћих часова 

1  $360.00  $200.00 

2  $320.00  $180.00 

3  $200.00  $140.00 

Свако 
следеће 

$200.00 $140.00 



  

 

 

 

Регистрација ђака траје до 31. децембра 2019 ради благовременог формирања група по узрасту на 

адресу serbianccsd@yahoo.com .  

  

Упис у школску 2020 годину можете извршити на следећи начин:  

  

1. Слањем одштампаног уписниог формулара и чека поштом на адресу: Serbian Cultural 

Center San Diego, 10531 4S Commons Dr. # 645, San Diego, CA. 92127. 

2. Слањем уписног формулара на serbianccsd@yahoo.com. Чек може бити послан на горе 

наведену адресу или уручен на оријентацији или првом часу. 

3. Предајом попуњеног уписног формулара и чека приликом доласка на оријентацију.   

  

Чек треба бити написан на име Serbian Cultural Center San Diego (без скраћеница, јер банка неће 

моћи кеширати чек). “Waver of Liability” и “Student Behavior Handbook” (“Правилник о 

понашању”) документи морају бити потписани од стране родитеља и ученика (млађој деци треба 

бити прочитан). Ови документи ће бити уручени свим ђацима пошто се региструју. 

  

 

Сва питања у вези програма и регистрације за упис можете послати управи ЦЕНТРА или 

директорици школе на емејл адресу serbianccsd@yahoo.com..   

  

  

Напомене:  

  

* Фото/Видео Одобрење   

• Програму ЦЕНТРА да моје дете буде део фото или видео материјала који ће ЦЕНТАР 

користити на својој Web страници и/или свом рекламном материјалу.  

• Сав фото и видео материјал направљен на сусретима, приредбама и излетима ЦЕНТРА је 

власништво ЦЕНТРА и није дозвољено јавно објављивање тог материјала без одобрења 

ЦЕНТРА.  

• Ово се односи, али није ограничено, на постављање материјала на Интернет-у, YouTube, 

FaceBook, Picasa, итд.  

• Коришћење материјала у приватне сврхе и за најближи круг родбине и пријатеља је 

дозвољен.   

  

 

  

  

 


