Acord Parental
Universitatea de Vară pentru Elevi ”SummerIS”, ediția a VI-a, 2018

Subsemnatul (numele și prenumele părintelui/tutorelui)……………………………….
............................................................. părinte/tutore al elevului (nume și prenume
elev/elevă)
............................................................................................................................................,
înscris în clasa a (clasa în care accede începând cu octombrie 2018) ........-a la Liceul (numele
liceului) ................................................................... ...................................și având numărul de
telefon (tel fix/mobil al părintelui) ..............................................., sunt de acord ca echipa de
organizare a Universității de Vară pentru Elevi ”SummerIS” să își exercite următoarele
drepturi:
Dreptul de a sancționa elevul/eleva, în cazul nerespectării regulamentului SummerIS,
inclusiv prin excludere acestuia/acesteia din programul Universității de Vară;
Dreptul de a nu returna taxa de participare în cazul în care elevul/eleva încalcă flagrant
regulamentul SummerIS și părăsește prematur evenimentul;
Dreptul de a nu returna taxa de participare în cazul în care elevul/eleva nu se prezintă
la Universitatea de Vară pentru Elevi ”SummerIS” după confirmarea selectării acestuia
primită din partea organizatorilor. Returnarea banilor se va face în situații excepționale și
numai dacă organizatorii sunt anunțați cu cel puțin 5 zile înainte de startul Universității de
Vară;
Dreptul de a utiliza datele personale ale elevului/elevei doar cu scopul îndeplinirii
formalităților organizatorice;
Dreptul de a contacta telefonic unul dintre părinți, acest lucru fiind posibil numai în
situațiile care impun acest lucru;
Dreptul de a nu-și asuma responsabilitatea pentru acțiunile elevului/elevei care sunt
săvârșite în afara ariei de desfășurare a evenimentului și fără știrea echipei de organizare.

Echipa de organizare a UVE ”SummerIS” își ia următoarele angajamente:
•
•
•
•

Să demonstreze o maximă responsabilitate în ceea ce privește viața și securitatea
fiului/fiicei dumneavoastră;
Să implice fiul/fiica dumneavoastră în activități educative, formative și recreative fără
a leza în niciun fel sistemul de valori și principii al acestuia/acesteia;
Să contacteze unul dintre părinți în cel mai scurt timp de la apariția unei situații
neprevăzute care poate afecta în vreun fel sănătatea elevului/elevei;
Să respecte drepturile de confidențialitate a datelor cu caracter personal în
conformitate cu legile aferent actualizate.

Menționăm faptul că aceast Acord Parental are rolul de a crea un cadru cât mai eficient și
mai sigur pentru organizarea, în cele mai bune condiții, a Universității de Vară pentru Elevi
”SummerIS” 2018.

Regulament Participanți
Universitatea de Vară pentru Elevi ”SummerIS”
Ediția a VI-a 2018

Prezentul regulament este întocmit pentru buna desfășurare a programului Universitatea
de Vară pentru Elevi – SummerIS 2018, ediția a VI-a. Punctele prezentate, ce trebuie
respectate de participanții SummerIS 2018, sunt elaborate în urma situațiilor înâlnite în
edițiile anterioare, dar și pe baza situațiilor posibile la care ne putem aștepta.
1.
2.
3.
4.
5.

Elevii nu vor pleca singuri, ci doar însoțiți de un organizator;
Participanții au obligația de a respecta indicațiile organizatorilor și a
coordonatorilor SummerIS 2017;
Participanții au obligația de a respecta programul SummerIS 2018;
Participanții au obligația de a manifesta un comportament civilizat pe parcursul
proiectului;
Plecarea de la Programele Sociale se va face în grupuri formate din:
3 - 5 participanți + 1 organizator:

a. 3 +1 - în cazul în care plecarea necesită deplasarea cu taxiul
b. 5+1 - în cazul în care locația programului social este în proximitatea căminului.
c. Grupurile se vor forma și vor pleca din oră în oră.

6.

Coordonatorii vor avea la dispozițe un sistem de avertismente, dedicat situațiilor
în care participanții nu respectă regulile mai sus menționate;
•
Sistemul este format din Linii. Fiecare linie având un prag și mai multe
comportamente/situații față de care organizatorii se pot raporta, pentru a da avertismentul
corect;
•
Înainte de a se da un avertisment, vor fi purtate discuții atât cu participantul cât și cu
organizatorul răspunzător de acesta la momentul incidentului;

7.
Sistemul de Avertisment este următorul:
a. Linia Albă : (3 avertismente din această linie duc la excluderea din program.)
1. Nerespectarea programului;
2. Atac la persoană;
b.
1.
2.
3.
etc.);

Linia Roșie: (2 avertismente din această linie duc la excluderea din program)
Consumul de alcool - în cămin
Consumul de alcool continuat de un comportament agresiv.
Atac verbal (injurii) față de alte persoane (participanți, organizatori sau coordonatori

4. Părăsirea activităților sau a spațiului în care se desfășoară programul, fără înștiințarea
și/sau acordul organizatorului/coordonatorului responsabil;
5. Comportament denigrant față de proiect și/sau față de persoanele ce se intersectează
cu UVE – SummerIS 2018;
6. Daune materiale cauzate intenționat în spațiile de desfășurare a Universității de Vară
pentru Elevi – SummerIS 2018
c. Linia Neagră: (un avertisment din această linie conduce la contactarea părinților și
excluderea din program);
1.
Comportament agresiv ce conduce la altercații verbale și fizice față de ceilalți
participanți/organizatori/coordonatori etc.;
2.
Relații intime în public;
3.
Comercializarea, deținerea și consumul de substanțe psiho-active (stupefiante);
4.
Deținerea de arme albe sau de foc;
5.
Incidente ce conduc la intervenția poliției;
6.
Furt și tentativă de furt;

Considerăm că, multe din situațiile enumerate anterior nu se identifică cu profilul elevului (de
10) SummerIS, dar pentru a fi pregătiți de orice situație, un regulament, bazat chiar și pe un
context ipotetic, este necesar.

Echipa de organizare NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU EVENTUALELE
ACCIDENTE rezultate din nerespectarea regulamentului de către participant.

Coordonator UVE ”SummerIS” ediția a VI-a 2018:
Robu Ștefan Basil

Tel: 0762535376
Semnătură părinte/tutore:

________________________

