Asociatia IP Workshop
Școala de vară Ideas & Projects Workshop, Tîrgu Mureș, august 2016

Declarație
Subsemnatul/a ............................................................................................................, posesor
al C.I. cu CNP .........................................., Seria .........., Nr. ........................, cu domiciliul în
judeţul .........................................................., oraşul/localitatea ………………………………………….,
strada………………………………………………………, nr. ……., bl. ………., scara ………., etajul ……………….,
ap. ………………., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al minorului/ei
...................................................................................................................., elev/ă în clasa
a.........-a, la (Instituția de învățământ) .................................................................., din orașul
.........................., județul ..........................., declar că sunt de acord ca minorul/a pe care îl/o
reprezint să participe în perioada 15-28 august 2016 la Școala de vara IP Workshop, organizată
de Asociaţia IP Workshop, în Tîrgu Mureș, și la excursiile din afara orașului organizate de
aceasta.
Am luat la cunoștință că elevul/a
 Va fi însoțit de prof. .......................................................................................
 Nu va fi însoțit de nici un profesor.
Deplasarea la Tîrgu Mureș (în cazul minorilor care sunt la liceu și nu vin însoțiti de un
profesor/părinte/tutore legal) se va face cu ....................................., în data de .................... .
Am luat la cunoștință ca organizatorii IP Workshop și colaboratorii acestora nu își asumă
responsabilitatea în cazul în care participantul nu respectă regulamentul.
Totodata m-am asigurat ca minorului/ei i s-au adus la cunoştinţă termenii din regulamentul
de securitate în excursii(Anexa) şi sunt de acord cu aceştia. În condiţiile în care minorul/a pe
care îl/o reprezint nu va respecta aceşti termeni sunt răspunzător direct pentru
accidentele/pagubele produse.

Data:

Semnatura:
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Anexă
Pe parcursul Şcolii de Vară IP Workshop, din perioada 15-28 august 2016, participanţii
sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:
1. Măsuri igienico-sanitare şi de securitate personala:

1.1.

Participanţii minori trebuie sa fie aduși la Tîrgu Mureş de un
părinte/tutore legal;

1.2.

Participanții sunt obligați să prezinte un aviz epidemiologic, de la
medicul de familie, pentru participarea la școala de vară;

1.3.

Participanții sunt obligați să respecte îndrumările organizatorilor în ceea
ce privește siguranța și securitatea individuală sau a grupului;

1.4.

Nu este permisă păstrarea în cameră a alimentelor perisabile;

1.5.

Participanții sunt obligați să păstreze curățenia în toate spațiile pe care
le utilizează, inclusiv în cadrul excursiilor (păduri, parcuri, străzi etc.);

1.6.

Grupurile sanitare vor fi folosite corect şi civilizat;

1.7.

Se respectă igiena individuală;

1.8.

Se evită deţinerea medicamentelor. Orice problemă de natură medicală
va fi adusă la cunoştinţa organizatorilor, iar aceştia o vor semnala
cadrelor medicale. Adulţii şi copiii cu probleme medicale deosebite vor
aduce, deasemenea, la cunoştinţa organizatorilor aceste probleme;

1.9.

Pe tot parcursul şcolii de vară se va adopta o ținută decentă și adecvată;

1.10.

Scăldatul (la ștrand) este strict interzis participanților minori, care nu
sunt însoțiti de un profesor/părinte/tutore legal;

1.11.

Scăldatul (în ape curgătoare, lacuri, etc.) și jocul pe malul lacurilor sau
râurilor este strict interzis;

1.12.

Este interzis consumul apei din izvoare, pârâuri, lacuri fără acordul
organizatorilor;
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1.13.

Este interzisă căţărarea pe clădiri, stâlpi, copaci, garduri, schele, instalaţii
sportive, aplecarea peste marginile fântânilor, balcoanelor etc. .

1.14.

Este interzis accesul în altă cameră sau alt balcon prin exteriorul clădirii;

1.15.

Este interzisă deţinerea şi utilizarea în perimetrul universității și spațiului
de cazare a jucăriilor care pot afecta sănătatea sau integritatea
corporală a celor din jur (puşti cu bile, lasere etc.)

1.16.

Se interzice consumul de ciuperci, plante și fructe de pădure ce pot fi
otrăvitoare;

1.17.

Este interzis accesul, în cadrul universităţii sau spaţiului de cazare,
comercianţilor neautorizaţi (interzicerea speculei). Actele de comerț ale
participanților sau organizatorilor sunt deasemena interzise.

2. Măsuri privind circulația pe drumurile publice

2.1.
2.2.

Se vor respecta regulile privind circulația pe drumurile publice;

Se va circula numai pe trotuar, iar acolo unde nu există, se va circula pe
partea stângă a drumului;

2.3. Traversările se vor face numai prin locuri marcate sau pe la colțul străzilor și
numai dupa o bună asigurare;
2.4. Traversările se vor face numai peste o pasarelă(unde există), interzicându-se
trecerea peste calea ferată.
3. Măsuri privind securitatea bunurilor

3.1. Pe întreaga durată a școlii de vară, participanții sunt responsabili pentru
curățenia în camere și sunt singurii care răspund de bunurile personale
(telefoane mobile, bani, electronice, bijuterii etc.)
3.2. La plecarea din spațiile de cazare se controlează dacă geamurile și ușile de
acces sunt bine închise, iar cheia se păstrează cu atenție. În cazul în care se
constată unele defecțiuni la sistemul de închidere al acestora, se vor informa
cadrele didactice/supraveghetorii pentru remedierea acestora;
3.3.

Se vor evita legăturile ocazionale cu persone necunoscute;
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3.4. Este interzisă introducerea în spațiile de cazare a persoanelor străine de grup.
4. Măsuri de Prevenire și Stingere a Incendiilor

4.1.
4.2.

Fumatul este strict interzis;

Este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera
incendii;

4.3. Este interzis să se umble la instalațiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri
de siguranță, precum și folosirea unor instalații improvizate;
4.4.

Orice defecțiune se semnalează cadrelor organizatorilor.

5. Măsuri generale

5.1.

Participanții sunt obligați să respecte normele și legile în vigoare;

5.2. Participanții sunt obligați să respecte îndrumările organizatorilor, cadrelor
didactice, ale ghizilor în cadrul tuturor activităților la care participă;
5.3.

Toate activitățile stabilite de organizatori sunt obligatorii;

5.4. Participanții vor purta la vedere legitimația primită, pe toată durata școlii de
vară;
5.5. Participanții nu au voie să părăseasca incinta universității neînsoțiti sau fără
permisiunea organizatorilor;
5.6. Participanții nu au voie să dețină sau să consume băuturi alcoolice sau droguri;
Organizatorii au dreptul de a efectua razii prin camere atunci când există suspiciunea
deținerii de substanțe interzise sau băuturi alcoolice;

5.7. Participanții sunt obligați să respecte drepturile și bunurile celorlalte persoane.
Ei vor fi responsabili pentru distrugerile și pierderile provocate în incinta
universității, spațiului de cazare sau terțelor persoane;
5.8. Se va întocmi obligatoriu inventarul spațiilor de cazare și un proces verbal de
predare-primire între organizatorul școlii de vară si participanți;
5.9. Este obligatoriu ca bunurile din dotarea spațiului de cazare să fie păstrate în
condiții bune (mobilier, pături, cearceafuri, perne, etc.);
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5.10. Este obligatoriu ca încăperile să fie păstrate în condiții bune, si predate în
aceeași stare în care au fost primite;
5.11. Este interzisă deținerea și utilizarea jucăriilor care pot provoca degradarea

spațiilor de cazare (jucării lipicioase, care pot afecta pereții, jucariile cu praf, tip
“modelino” etc.);
5.12.

Este interzisă scoaterea cearceafurilor, păturilor din dormitoare;

5.13. Activitățile sportive sunt permise doar în interiorul spațiilor special
amenajate. Acestea sunt interzise în spațiul de cazare (alergarea, jocurile
dinamice și aruncarea de obiecte etc.); în interiorul sălii de sport este interzisă
lovirea mingii cu piciorul (fotbal se joaca afara);
5.14. Toate pagubele vor fi recuperate de la cei vinovați sau, dacă aceștia nu sunt
depistați, de la întregul grup;
5.15.

Se va respecta programul de masă și odihnă;

5.16.

Este interzisă părăsirea căminului după ora stingerii (ora 23:00);

5.17. În spațiul de cazare sunt interzise zgomotele puternice, țipetele, muzica la
volum ridicat, tropăielile, etc.;
5.18. Sunt interzise fuga și îmbrâncirea în zona balustradelor; se va acorda atenție
urcării și coborârii scărilor;
5.19. Sunt interzise jocurile, loviturile şi activităţile periculoase ce pot afecta
integritatea corporală a participanţilor sau organizatorilor;
5.20. Dispariția unei persoane din grup, precum si a unor bunuri din cameră va
semnalată de urgență organizatorilor școlii de var, aceştia urmând să anunţe
poliţia;
5.21. Valorile monetare, bijuteriile, aparatura electronică vor fi păstrate în locuri
sigure pentru a preveni dispariția acestora;
5.22.

Participanții nu își vor însuși lucruri străine;

5.23. Se va evita orice altercație între membrii grupului sau cu alte persoane
străine; nu sunt acceptate indisciplina, obrăznicia, limbajul licențios;
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5.24. Violența sau amenințările cu violență vor conduce automat la excluderea
celor vinovați din cadrul Școlii de vară și trimiterea acestora acasă, fără
returnarea costurilor;
5.25.

În camere vor sta doar participanți de același sex.

6. Sancțiuni

Nerespectarea oricăreia dintre măsurile specificate în prezentul Regulament duce la
următoarele sancțiuni:
6.1.

6.2.

Atenționarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor
norme și/sau a altor prevederi legale;
Sesizarea organelor abilitate;

6.3.

În cazul abaterilor grave, excluderea directa din cadrul Școlii de Vară,
fără returnarea costurilor;

6.4.

Părinții vor fi anunțați imediat în cazul în care se constată nereguli sau
comportamente nepotrivite si neconforme cu regulamentul;

Nerespectarea de către oricare dintre participanți a Regulamentului sau a
îndrumărilor organizatorilor urmată de un eventual accident (de orice natură) sau de
decesul acestuia, nu va atrage responsabilitatea de niciun fel a membrilor Asociației
IP Workshop, a organizatorilor, colaboratorilor și însoțitorilor.
Echipa IP Workshop nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția
obiectelor personale.
În cazul în care apar anumite probleme în perioada școlii de vară, participanții le vor
discuta în primul rând cu organizatorii acesteia sau cu părinții/tutorii legali. 7. Costuri
7.1.

Participarea la școala de vară IP Workshop se face în urma achitării unei taxe.
Taxa include cazarea, masa (trei mese pe zi) și excursiile. În ziua în care participanții
sosesc, zilele de excursie (două zile), ziua în care se prezintă proiectele și ziua în care
participanții vor pleca, masa NU este asigurată de organizatorii Școlii de Vară.

7.2.

Taxa de participare variază între 850 și 1000 RON, în funcție de data la care se
face înscrierea (detaliile sunt disponibile pe site-ul nostru, la secțiunea Înscriere).
Persoanele din Tîrgu Mureș, care nu au nevoie de cazare și masă, vor plăti o taxă de
200-250 RON.
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8. Dispoziții finale

După începerea Școlii de Vară, indiferent de motiv, suma achitată la înscriere nu va mai
fi returnată.
Organizatorii își rezervă dreptul de a lua măsuri în ceea ce privește verificarea aplicării
și respectării regulamentului și de a acționa în consecință dacă acesta este încălcat sau
se pune în pericol siguranța grupului sau a vreunuia dintre participanți.
Acest document are rol de regulament intern al Școlii de vară IP Workshop. El va fi
semnat de fiecare participant la tabără și de către unul din părinți și va fi respectat cu
strictețe. Părinții sunt rugați să explice regulamentul copilului participant.

Municipiul București, sector 2, Str. Nada Florilor, Nr. 5, Bl. 5, Sc. 2, Et. 2, Ap.
55 cod fiscal 31920956 www.ipworkshop.ro
7

