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DE VARA„ACADE
)E PARTICIPARE
Schiţarea integrală a servicii 1or^âtimentâţie, consumabile,
Participanţii vor fi înscrişi în
1.
iment confor categoriilor de vârstă stabilite de organizator;
aferente pentru atelire şi programe \
Părinţii/tutorii vor confirma prin semnătură sosirea şi plecarea pentru fiecare participant, conform orarului
2.
stabilit. Copilul se va prezenta de sine stătător doar cu acordul în scris al părintelui / tutorelui;
3.
Participanţilor le este interzis categoric să părăsească spaţiile fără acordul mentorului şi trainerului;
Participanţii vor păstra integritatea bunurilor aflate în dotarea instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea
4.
Programul „Academia TA”. In caz de depistare a unor defecţiuni va informa imediat mentorul. în cazul în
care participanţii. în mod deliberat sau nu, produc daune instituţiei, echipamentelor, altor persoane etc.,
părinţii/tutoriiîgali se obligă să suporte costurile şi cheltuielile aferente;
Participanţii nu vor deţine şi/sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor persoane
5.
(artificii, explozibili, substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte contondente, tăioase, puşti cu bile,
lasere, alcool, tutun, droguri, băuturi energizante etc.) şi nu vor utiliza focul deschis în incinta institu'ei şi
în împrejurimile acesteia;
La activităţi şi ateliere, participanţii vor respecta întocmai regulile de siguranţă prezentate de traineri şi
6.
mentori (ex.: nu se vor căţăra pe copaci, garduri, instalaţii sportive, etc.);.
în drumeţii, excursii participanţii vor fi echipaţi respectiv şi nu vor părăsi grupul, vor respecta regulile
7.
indicate de către mentor înainte de plecare, este interzis să consume ciuperci, plante, fructe de pădure etc.
sau apă din izvoare, pârâuri, etc;
Participanţii nu vor aduce cu ei medicamente decât dacă urmează un tratament prescris de medic, confirmat
8.
printr-un certificat medical prezentat în copie. în acest caz, vor lua tratamentul numai sub supravegherea
cadrului medical şi a mentorului.
Părinţii se obligă să informeze la momentul procurării abonamentului, în sris despre particularităţile stării
9.
de sănătate a copiilor, ex.: alergii, produse de alimenaţie contraindicate, limtarea efortului fizic şi alte
contraindicaţii;
Se interzice introducerea de către participanţi produsele alimentare şi consumarea acestora în cadrul
10.
programului.
Participanţii vor avea o atitudine respectuoasă faţă de toate persoanele din Program şi nu vor deranja prin
11.
comportamentul său pe ceilalţi participanţi. Fiecare participant este responsabil de păstrarea curăţeniei în
spaţiile de activităţi, precum şi pe traseul drumeţiilor;
Părinţii
/ tutorii acceptă fotografierea şi filmarea copiilor în cadrul activităţilor şi utilizarea acestora în scop
12.
de promovare. Imaginile sunt proprietatea instituţiei organizatoare;
Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele cauzate de nerespectarea prezentului
13.
Regulament;
Părintele va aduce la cunoştinţă conţinutul prezentului Regulament copilului al Programului;
14.
Refuzul de a observa şi respecta regulile stipulate în Regulamentul de participare duce la excluderea
15.
participantului, înainte de termen, din Programul educaţional „Academia TA” cu asumarea integrală a
tuturor responsabilităţilor, fără careva rambursări. Părintele/tutorele se obligă să recupereze participantul în
ziua excluderii acestuia din Program.
Din motiv că nr. de locuri sunt limitate beneficiarul poate solicita rambursarea costurilor în următoarele
16.
condiţii:
100 %
a. Cu 14 zile calendaristice înainte de începerea programului:
în
cazul
absenţei
mai
mult
de
5
zile
consectutiv
cu
anaunţarea
timp
de 24 ore şi cu prezentarea
b.
certificatului medical:
20 %
Administraţia nu duce responsabilitate de bunurile materiale ale copiilor. Participanţii vor utiliza
17.
telefonul mobil şi alte dispozitive electronice doar în afara activităţilor.
Părintele şi participantul pot solicita repartizare în anumite grupuri conform preferinţelor doar la momentul
18.
procurării abonamentului, în alte condiţii solicitările sunt luate în consideraţie în dependenţă de condiţii,
fără afecţiuni asupra procesului de activitate. Admiistraţia îşi rezervă dreptul unilateral de repartizare în
grupuri.
PROGRA

