Общи условия за използване на училищен транспорт
Американо-английската академия („АEА“ или „училището“) се ангажира да осигури на
своите ученици безопасна, надеждна и професионална транспортна услуга. За тази цел,
училището има сключен договор с оторизиран превозвач („БГ Транс“ ООД) и гарантира, че
същият ще предостави автобуси, отговарящи на приложимите стандарти.

ААА ученици can request
училище transport
from and to
ААА училище facility.
Задължения
на училището
и транспортната
фирма
Под „училищен транспорт“се разбира превозът на ученици от понеделник до петък, от
спирки в близост до техните домове, по предварително определени маршрути, до
училищната база на АEА и от учебното заведение обратно, по предварително определените
маршрути до същите спирки. Автобусната компания ще положи всички усилия да взема и
оставя децата в непосредтсвена близост до техните домове, но запазва правото си да
определи конкретните места за вземане и връщане на учениците.
Автобусната компания определя точния маршрут и времето за вземане и връщане на
учениците. Редът на вземане на учениците сутрин не съответсва на реда, по който биват
транспортирани обратно до домовете си.
Автобусната компания има правото да променя маршрути, прехвърля ученици от един
маршрут към друг или променя указания час на тяхното вземане, след като информира
предварително засегнатите от промяната ученици.

Транспортният график, часовете на взимане сутрин и часовете на връщане следобед,
подлежат на актуализация 2 седмици след започване на лятното училище.

AEA информира родителите за евентуални промени в транспортния график в петъка на
предходната седмица.
Автобусите, с които се осъществява транспортът на учениците от АEА трябва да:
-

отговарят на разпоредбите на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията относно специализирания превоз на деца.
са оборудвани с предпазни колани на всички седалки.

-

-

отговарят на всички изисквания, свързани с пътната безопасност, както и на
действащото законодателство, уреждащо движението по пътищата и
пътническите превози.
се управляват от шофьори с нужните квалификации и опит.
са снабдени със застраховка за всички места в съответните превозни средства.

Във всички училищни автобуси присъстват стюарди.
При извънредно забавяне (повече от 7 минути сутрин и 20 минути следобед) поради
натоварен трафик или други непредвидени обстоятелства, стюардът трябва да уведоми
родителите на посочените от тях мобилни телефони.
Автобусната компания и училището не носят отговорност за загубата на каквито и да било
вещи, оставени в автобуса.
Автобусната компания е длъжна да осигури чистотата и безопасността на своите автобуси.
Автобусите са оборудвани с GPS системи.

Задължения на родителите и учениците
Родителят се задължавада предостави на АEА адрес за вземане и връщане, два номера на
мобилни телефони, както и да посочи лице, оторизирано да посреща детето.
Родителите следва да водят учениците до мястото за предаване поне 5 минути преди
определеното време на преминаване на автобуса и да са на мястото за вземане поне 5
минути преди определения час за връщането им, за да се избегне закъснение за останалите
ученици в автобуса. За да се избегнат закъснения и за да могат всички ученици да стигнат
навреме до училище, автобусът ще изчаква на адреса не повече от 2 (две) минути след
определения за вземане час.
Автобусите тръгват от училището в предварително определен час. Ако ученик закъснее и
изпусне автобуса, отговорност за неговото вземане от училище носи родителят.
Стюардите на автобусите не придружават учениците до входната врата на техните домове.
Родителите, които не възразяват детето им да бъде оставяно на мястото за връщане, без да
бъде посрещано от възрастен, трябва изрично да посочат това си желание в транспортната
декларация на АЕА.
В случай, че детето не може да бъде взето от оторизираното лице, то остава в превозното
средство. Стюардът има задължение да се свързва с родителите и детето може да бъде
взето от допълнително определена спирка по маршрута на автобуса. Ако не може да бъде

осъществен контакт с родителя, детето бива транспортирано обратно до сградата на АЕА.
Отговорност за неговото вземане от училище носи родителят.
Ако ученик ще отсъства и няма да използва училищните автобуси, родителят ТРЯБВА да
уведоми за това информационното бюро на АEА или да изпрати и-мейл на
transportation@aeasofia.com поне 1 (един) ден предварително.
Ако ученик желае след училище да бъде оставен на друга спирка, по същия или различен
маршрут, неговият родител/настойник трябва да представи писмено искане за това на
информационното бюро на училището или да изпрати такова на transportation@aeasofia.com.
Искането ще бъде предадено на фирмата превозвач за одобрение. Училищната
администрация ще информира родителя относно възможността да изпълни искането.
Ученикът ще бъде информиран за същото в рамките на учебния ден.
Родителят инструктира детето да спазва дисциплината в автобусите, а именно: да използва
предпазните колани, да седи на мястото си без да пречи на шофьора, да не вика, да не се
боричка, да не замърсява, да не отваря прозорците без позволение на шофьора, да не
драска и чупи.
Ако ученик причини щети на автобуса, родителят е длъжен да покрие разходите за ремонт
или подмяна на увредената собственост. Автобусната компания ще предостави протокол за
инцидента, заедно с фактура за плащане. Родителят поема разходите по възстановяването
на щетите в максимален срок от 30 (тридесет) дни.
На учениците не се разрешава консумацията на храна и напитки в автобуса, с изключение
на вода.
Училището има право да прекрати използването на училищния транспорт ако системно
нарушава правилата за безопасност и застрашава живота на останалите по време на
пътуване.

Цени и условия на плащане
Родителят заплаща транспортната услуга на АЕА по следните цени:



€ 86 за транспорт в 2 посоки (за една сесия)
€ 172 за транспорт в 2 посоки (за две сесии)




€ 50 за транспорт в 1 посока (за една сесия)
€ 100 за транспорт в 1 посока (за две сесии)

Таксите за транспорт се заплащат от родителя предварително, в брой на рецепцията на АЕА
или чрез банков превод на посочените по-долу банкови сметки:
IBAN: BG76UBBS80021414856410 – in EUR
Bank Identification Code (BIC): UBBSBGSF
Bank Name: United Bulgarian Bank – Sofia, Bulgaria
Branch: Dragan Tsankov, 2 Nikolay Haitov str.
Recipient: Munsey EOOD
IBAN: BG43UBBS84231013533213 – in BGN
Bank Identification Code (BIC): UBBSBGSF
Bank Name: United Bulgarian Bank – Sofia, Bulgaria
Branch: Dragan Tsankov, 2 Nikolay Haitov str.
Recipient: Munsey EOOD
Като основание за плащане е необходимо да бъде посочено: ”Транспорт лятно училище”
както и името и фамилията на детето, за което се отнася плащането.
Неизползването на транспорт от ученик, вследствие закъснение или отсъствие от училище
не е основание за възстановяване на платената сума от родителя.

