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I. ORGANIZATOR:
Organizator al CLUBULUI DE VACANŢĂ „ACADEMIA TA” este Centrul Republican pentru Copii 

şi Tineret (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 169, mun. Chişinău), partener SRL ”CLC Events”, (str. Caucaz 7, 
ap. 2, mun. Chişinău)

II. BENEFICIAR:
Beneficiari al CLUBULUI DE VACANŢĂ „ACADEMIA TA” sunt copii cu vârsta cuprinsă între 7-11 

ani, pentru care este achitat integral serviciul şi este contrasemnat REGULAMENTUL.

III. SCOP:
Scopul principal al Programului ”Academia Ta” este de a crea pentru Beneficiari contextul de 

socializare într-un mediu nou, responsabilizare, dezvoltare personală prin comunicare, cunoaştere, 
exprimare constructivă, sport şi distracţie.

IV.LOCUL DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI:
Centrul Republican pentru Copii şi Tineret, (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 169, mun. Chişinău).

V. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE:
înscrierea în cadrul CLUBULUI este realizată de către reprezentantul legal/părinte/tutore al 
beneficiarului, prin completarea abonamentului cu datele personale ale copilului, contrasemnarea 
prezentului regulament şi confirmarea efectuării plăţii pentru perioada solicitată.

VI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
a. BENEFICIAR:

1. Beneficiarul va fi înscris în grup doar după achitarea integrală a serviciilor: alimentaţie, consumabile 
aferente pentru ateliere şi programe de divertisment conform tarifelor stabilite de organizator;

2. Reprezentantul legal/părinte/tutore va confirma prin semnătură sosirea şi plecarea pentru fiecare 
Beneficiar, conform orarului stabilit. Părintele va prelua copilul de la profesorul coordonator nu mai 
târziu de ora 18.00. Beneficiarul se va prezenta şi va pleca de sine stătător doar cu acordul în scris al 
părintelui/tutorelui. Beneficiarului i se interzice categoric să părăsească spaţiile Iară acordul mentorului 
şi trainerului.

3. Beneficiarul va păstra integritatea bunurilor aflate în dotarea instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea 
Clubul de vacanţă ’’ACADEMIA TA”. în caz de depistare a unor defecţiuni produse de participanţi 
asupra bunurilor instituţiei, echipamentelor, etc., părinţii/tutorii legali se obligă să suporte costurile şi 
cheltuielile aferente, restabilirii bunurilor defectate;

4. Beneficiarul nu va deţine şi/sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor persoane 
(chibrituri, obiecte contondente, tăioase, artificii, explozibil, substanţe chimice, toxice, iritante, puşti cu 
bile, lasere, alcool, tutun, băuturi energizante, substanţe narcotice, etc.) şi nu vor utiliza focul deschis în 
incinta instituţiei şi în împrejurimile acestea;

5. La activităţi şi ateliere, beneficiarul va respecta întocmai regulile de siguranţă prezentate de profesori 
(ex.: nu se va urca în copaci, pe garduri, instalaţii sportive, etc.);

6. Beneficiarul nu va aduce cu el medicamente, decât dacă urmează un tratament prescris de medic, 
confirmat printr-un certificat medical prezentat în copie. în acest caz, vor lua tratamentul numai sub 
supravegherea cadrului medical şi al profesorului;

7. Reprezentantul legal/părinte/tutore se obligă să informeze Organizatorul la momentul procurării 
abonamentului, în scris, particularităţile stării de sănătate a copiilor, ex: alergii, intoleranţă la produse 
alimentare, limitarea eforului fizic şi alte contraindicaţii;

8. Se interzice introducerea de către Beneficiari a produselor alimentare şi consumarea acestora în cadrul 
programului;



9. Beneficiarul va avea o atitudine respectuoasă faţă de toate persoanele din cadrul Clubului de vacanţă şi 
nu vor deranja prin comportamentul său pe ceilalţi participanţi. Fiecare Beneficiari este responsabil de 
păstrarea curăţeniei în spaţiile de activităţi, precum şi pe traseul desfăşurării programului;

10. Reprezentantul legal/părinte/tutore acceptă fotografierea/filmarea copiilor în cadrul activităţilor şi 
utilizarea acestora în scop de promovare. Imaginile foto şi video sunt proprietatea instituţiei 
organizatoare;

11. Beneficiarii vor purta ecusoane cu inscripţia numelui.
12. Pentru îmbunătăţirea comunicării, părinţii vor completa la necesitate chestionare, diverse fişe cu 

referinţă la starea de sănătate a copilului la solicitarea cadrului didactic.
13. Reprezentantul legal/părinte/tutore va aduce la cunoştinţă beneficiarului conţinutul prezentului 

Regulament;
14. Nerespectarea sau refuzul de a se conforma regulilor stipulate în REGULAMENTUL CLUBULUI, 

duce la excluderea beneficiarului, înainte de termen, cu asumarea integrală a tuturor responsabilităţilor, 
fără careva rambursări. Reprezentantul legal/părinte/tutore se obligă să retragă Beneficiarul în ziua 
excluderii acestuia din Program.

b. ORGANIZATOR:
15. Organizatorii îşi asumă desfăşurarea activităţilor în cadrul Clubului de vacanţă în termenii prestabiliţi în 

conformitate cu programul aprobat.
16. Organizatorul se obligă să respecte normele de securitate pe toată perioada desfăşurării programului şi 

standardele educaţionale minime de calitate;
17. Organizatorul asigură o echipă profesionistă, specialişti calificaţi care vor crea spaţiu prietenos 

Beneficiarului, precum şi un program centrat pe copil;
18. Organizatorul va combate propaganda şovină, naţionalistă, politică, religioasă, militaristă ori alte 

activităţi incompatibile cu activitatea pedagogică;
19. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele produse din nerespectarea prezentului 

Regulament de către Beneficiar;
20. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru îmbolnăvirile Beneficiarilor care se dovedesc că provin 

din consumarea alimentelor în afara CLUBULUI.
21. Organizatorul nu duce responsabilitate de bunurile materiale ale beneficiarului (obiecte de preţ, 

telefoane, jucării scumpe ş.a.). Beneficiarul va utiliza telefonul mobil şi alte dispozitive electronice doar 
în afara activităţilor;

22. Organizatorul de comun cu partenerul vor stabili Oferta de preţuri pentru serviciile CLUBULUI, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare a RM.

23. Oferta de preţuri şi descrierea serviciilor CLUBULUI, vor fi indicate în anexa la prezentul Regulament, 
care este parte integrantă a acestuia;

24. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica programul.

c. ALIMENTARE
25. Beneficiarul se alimentează, în incinta sediului Organizatorului, de 3 ori pe zi (dejun, prînz, gustare de 

chindii). Meniul model este stabilit conform normelor sanitare şi aprobat de Centrul de Sănătate 
Publică. Reprezentantul legal/părinte/tutore este obligat să anunţe despre reacţiile alergice ale copilului 
la anume produse alimentare, pentru stabilirea meniului individual al participantului.

d. TERMENI DE ACHITARE
26. Achitările se fac în avans, conform numărului de zile solicitate până la data de 24 decembrie 2019 

inclusiv. în cazul când achitarea se face la data prestării serviciului, suma va creşte cu 10% din cost.
27. în cazul absenţei nemotivate a beneficiarului în una sau mai multe zile suma de bani achitată nu se 

rambursează.
28. în cazul abandonării programului suma de bani achitată nu se rambursează.
29. în cazul absenţei beneficiarului din motiv de boală, (confirmat prin certificat de la medicul de familie) 

în una sau mai multe zile, se vor rambursa 50% din suma achitată pentru această perioadă.

e. DISPOZIŢII FINALE
30. Eventualele litigii ce decurg din/sau în legătură cu acest Regulament se vor rezolva pe cale amiabilă, în 

caz contrar, de instanţele competente.


