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Asociația Juvenala
educațional

ACORDUL PĂRINŢILOR/TUTORILOR LEGALI
Subsemnaţii,__________________________şi____________________
în

calitate

de

părinţi/tutori*

ai

elevului/elevei

_______________________________, în clasa ___, declarăm că
suntem de acord ca acesta/aceasta să participe la activitatea de
voluntariat organizată de Asociația Juvenala Educațional în data de
_____________________ conform evenimentului publicat.

Suntem de acord ca fiul/fiica nostru/noastră:
1.
să semneze un angajament individual prin care se obligă
ca pe timpul desfăşurării activității să respecte măsurile stabilite de
organizatori în Angajamentul Elevului.

În cazul nerespectării acelor măsuri suntem de acord ca
organizatorii să excludă pe fiica/fiul , noastră/nostru din activitate,
informându-ne în prealabil asupra acestui lucru. În cazul elevului
minor, vom veni personal să preluăm copilul.
2.
să apară în diferite imagini foto/video care ilustrează
activităţile desfăşurate pe timpul activității de voluntariat.

Organizatorii se angajează ca imaginile realizate pe timpul
activităţilor să nu aducă prejudicii de imagine participanţilor la
actiune.
3.
să participe la toate activităţile incluse în programul de
voluntariat, cu excepţia _____________________ şi înţelegem că
există riscul de vătămare asociat activităţilor aferente de ecologizare.
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4.
să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile
stabilite şi să accepte consecinţele în situaţia în care nu se va
comporta ca atare.
De asemenea,
acceptăm că suntem responsabili pentru deplasarea copilului
de la domiciliu la locul de întâlnire dinainte stabilit şi retur, în
conformitate cu datele şi orele stabilite de organizatori.
1.

suntem de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau
îmbolnăvire a copilului, organizatorii să ne înştiinţeze imediat, să ia
legătura cu o unitate medicală specializată, să acţioneze în numele
nostru în vederea acordării de îngrijire medicală şi să obţină
tratamentul medical al copilului. Ne obligăm să plătim suma
aferentă, în cazul administrarii unui tratament medical contra cost.
2.

suntem de acord şi înţelegem că suntem responsabili pentru
faptele copilului nostru.
3.

înţelegem că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice
şi droguri sunt interzise şi am discutat acest lucru cu copilul nostru.
Suntem de acord ca fiul/fiica nostru/noastră să fie supus
procedurilor disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma
alcool sau va deţine orice fel de substanţe psihotrope.
4.

în caz de urgenţă, putem fi contactaţi, la următoarele numere
de telefon:
5.

Telefon fix: __________________________
Telefon Mobil: _______________________
E-mail: ______________________________
Data________________
Semnătura Mama____________
Semnătura Tata

____________

* în cazul în care diferă numele de familie al părinţilor/tutorilor de cel al participantului la
activitatea Juvenala, copia unui document care să ateste calitatea acestora de aparţinători legali
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ANGAJAMENTUL ELEVULUI
Subsemnatul/a
mă angajez:
- să fiu disciplinat/ă şi corect/ă în orice împrejurare;
- să respect cu stricteţe programul proiectului stabilit de
organizatori;
- să respect toate regulile de conduită prezentate de
conducătorii activităţii, precum şi indicaţiile primite pentru a
desfăşura activităţile stabilite prin program;
- să-mi respect colegii şi să încerc să-i reţin de la săvârşirea
unor fapte nedemne;
- să nu părăsesc locul de desfăşurare a activităţii fără
aprobarea dată de persoana desemnată să conducă
activitatea;
- să nu părăsesc spaţiile de cazare pe timpul nopţii (daca este
inclusă cazare);
- să manifest grijă faţă de bunurile materiale din înzestrarea
locatiei şi să nu produc pagube materiale organizatorilor;
- să păstrez, să folosesc cu grijă şi să predau în totalitate
materialele primite de la organizatori;
- să suport toate cheltuielile necesare acoperirii pagubelor
produse de mine, singur sau împreună cu alte persoane;
- să nu fumez;
- să nu consum băuturi alcoolice;
- să nu consum droguri sau substanţe halucinogene.

Sunt de acord să fiu exclus/ă din activitate în cazul care încalc
vreuna din prevederile menţionate mai sus.
Semnătura

Data:___.___._______
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