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Nr. înregistrare:……../.........................

Se aprobă,
Director,
Prof. Vasile Morosan

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul, ……………………...............................……………………. în calitate de reprezentant
legal al minorului/ minorei……………………………......................................, solicit înscrierea acestuia/
acesteia la activităţile desfăşurate în cadrul Clubului Copiilor Vatra Dornei, în anul şcolar 2020-2021.
Date de contact:
Elevul/ copilul …………………………………………………..... CNP elev/ copil :..........................................
Unitatea de învăţământ ...........................................................................................................................................
Clasa/ grupa ..........................................................................................................................................................
Adresa ………………………………………......................................................................…......................
Telefon părinte…………….........……........../ Telefon elev (necesar pentru cursuri online) ............................................
Cercul/ Grupa ...………………………………………………………………………….................................
Adresa e-mail a părintelui: .............…………………........................……………………........................…
Adresa e-mail a elevului (necesară pentru cursuri online) : …….......................……………………………………
Cândăcondițiileăgeneraleăoăvorăimpune,ăîmiăvoiăsprijiniăfiul/fiicaăpentruăaă frecventa on line cursurile la
care se înscrie.
Este necesară izolarea la domiciliu a elevilor în cazul apariției febrei sau a altor simptome specifice
infectarii cu virusul SARS-CoV-2 (tuse, dificultate în respirație, pierderea mirosului , gustului, la elev sau la
un alt membru al familiei, părinţii având obligaţia să anunțe unitatea de învățământ (profesorul coordonator
de cerc), cu privire la motivul absenței elevului.
Accesul/staţionarea părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal în perimetrul exterior instituţiei sunt permise la
venirea şi plecarea copiilor la şi de la activităţile de cerc sau la alte activităţi ale Clubului Copiilor.
În conformitate cu normele de protecție împotriva COVID-19 accesul părinților în instituţie și staţionarea în
perimetrul exterior nu sunt permise.
Accesul elevilor în Clubul Copiilor se face conform orarului cercului frecventat de elevul respectiv.
Clubul Copiilor cu sediul în Vatra Dornei, str. Dornelor, Nr.4, în calitatea de instituţie de învăţământ,
având în vedere prevederile din Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și Regulamentul UE nr. 679/2016, aduce la cunoştinţă tuturor părinţilor care au copii
înscrişi în cadrul cercurilor Clubului Copiilor Vatra Dornei, următoarele:
- Informaţiile oferite de dumneavoastră ce conţin date de identificare vor fi folosite în scopul întocmirii
documentaţiei de înregistrare ca elev, întocmirea şi completarea anumitor documente ce vizează relaţiile
şcoală – elev.
- Acceptarea de a participa la evenimentele cultural-ştiinţific, turistice, sportive, etc., de a contribui la
promovarea acţiunilor intreprinse de Clubul Copiilor Vatra Dornei, de popularizarea pe pagini de
socializare cu fotografii şi filme în care apar elevii Clubului Copiilor Vatra Dornei, cadrele didactice,
sponsorii şi invitaţii, realizate cu prilejul evenimentelor in care Clubul Copiilor este implicat.
În calitate de părinte îmi exprim în mod expres consimţământul ca unitatea școlară Clubul Copiilor
Vatra Dornei să folosească datele de identificare cu caracter personal, puse la dispoziţie, numai pentru
întocmirea documentelor de înregistrare şi evidenţă anumitor documente ce vizează relaţiile şcoală-elev, iar
fotografiile şi filmele realizate la evenimentele cu caracter cultural-ştiinţific să fie popularizate, fiind un prilej
de promovare şi diseminare a activităţilor din cadrul organizaţiei.
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NORME DE SECURITATE ŞIăS N TATE A MUNCIIăȘIăDEăCOMPORTAREă
ÎN INCINTA CLUBULUI COPIILOR
Deplasarea spre/dinspre Clubul Copiilor spre casă, se va face respectând regulile de circulație în
vigoare; nu se va călători pe scările sau părțile exterioare ale mijloacelor de transport în comun etc...
Copiii care sunt însoțiți de părinți, bunici, alte rude sau prieteni de familie, vor fi sfătuiți să nu
părăsească incinta Clubului neînsoțiți și să-și aștepte însoțitorul.
Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Clubului Copiilor, se vor respecta, cu strictețe,
următoarele reguli:
 nu se va interveni, sub niciun motiv, la instalația electrică. Defecțiunile sesizate la funcționarea aparatelor
electrice din dotarea cercului, vor fi anunțate profesorului coordonator de cerc;
 instalațiile sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător și civilizat;
 este interzisă alergarea în interiorul cladirii sau desfășurarea unor activități, altele decât cele efectuate sub
îndrumarea coordonatorilor de cerc, ce presupun mișcare sau zgomot;
 deplasarea în curte și pe scari se face cu atentie; nu este admisă cățărarea pe garduri/balustrade/bănci/în
copaci.
 în sălile de sport vor fi respectate normele specifice activității care se desfășoară, norme ce le vor fi aduse
la cunoștință elevilor de către profesorul îndrumător de cerc.
Clubul Copiilor este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident cauzat de
nerespectarea normelor de mai sus.
Elevii care absentează nemotivat de mai mult de 25% din numarul de sedințe într-un semestru pot fi
excluși de la cursuri. In situația în care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, elevul va lipsi mai
mult de o sesiune a cercului, absența trebuie anunțată profesorului conducator de cerc. Nerespectarea acestor
reguli conduce la eliminarea elevului din Clubul Copiilor.
Prin prezenta declar că am luat la cunostinta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara al Clubului
Copiilor Vatra Dornei.
Atașez prezentei cereri adeverința medicală eliberată de medicul de familie( pentru cercurile sportive).
Semn turaăreprezentantului legal al elevului …………
Semn tura elevului……………….

V ărug măs ăneăsprijinițiăasigurândăcopiluluiă/elevuluiămascaădeăprotecțieăcândăfrecventeaz ă
cursurile Clubului Copiilor Vatra Dornei.ăV ămulțumim!

Pentru fiecare cerc în parte se completează o cerere distinctă.
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