INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
PALATUL COPIILOR CLUJ

CERERE/FIŞA DE ÎNSCRIERE
ANUL ŞCOLAR 2020 –2021
Nr. înregistrare:_____/__________
Subsemnatul (nume părinte), __________________________________________________ în calitate de
reprezentant legal al minorului/minorei (nume copil) __________________________________________
solicit înscrierea acestuia /acesteia la activităţile desfăşurate în cadrul Palatului Copiilor
Cluj/Structura Clubul Copiilor Câmpia Turzii, cercul ______________________________________ ,
profesor (opțional)__________________________________
Date de contact: (lipsa completării acestor date duce la anularea cererii!!!)
Numele/prenumele elevului/copilului __________________________________________ vârsta ______
Şcoala/grădiniţa _______________________________________________ Clasa/grupa _____________
Adresa de domiciliu: str. _____________________________________, nr._____ , Bl. _____ , ap. ____ ,
localitate ___________________________________________
Date de contact - Mama:
Nume/prenume _____________________________________________ telefon _____________________
e-mail ______________________________________________________
Date de contact - Tata:
Nume/prenume _____________________________________________ telefon _____________________
e-mail ______________________________________________________
Prin prezenta declar că voi respecta regulamentul instituţiei de învăţământ şi sunt de acord
/ nu
sunt de acord   cu publicarea de imagini de la activităţile de cerc în care apare şi fiul/fiica.
Îmi asum corectitudinea datelor personale furnizate și faptul că voi înștiința instituția ori de câte ori
acestea vor suporta modificări.
Subsemnatul/a _____________________________________________________ prin prezenta declar că
am fost informat și că înțeleg că datele cu caracter personal furnizate (nume, prenume, cod numeric
personal, adresa, telefon, e-mail, instituție de învățământ, clasa) sunt prelucrate de Clubul Copiilor
Câmpia Turzii, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016, exclusiv în scopul
gestionării înscrierii și participării preșcolarului/elevului la cercurile unității de învățământ, filialei și
structurilor arondate și la diferite concursuri și proiecte extrașcolare și declar că sunt de acord cu
prelucrarea datelor cu caracter personal, ale mele și ale copilului meu, solicitate în prezenta cerere/fișă
de înscriere.
Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea Clubul
Copiilor Câmpia Turzii de a-și îndeplinii obligațiile legale și în consecință, imposibilitatea înscrierii
copilului la activitățile instituției de învățământ.
În calitate de părinte/reprezentant legal/elev, îmi exprim acordul față de cele de mai sus

Ataşez prezentei cereri/fişe adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte
acordul medical de participare la activităţile cercului ales/solicitat.
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NORME DE PROTECŢIA MUNCII ŞI DE COMPORTARE ÎN INCINTA CLUBULUI COPIILOR
CÂMPIA TURZII
Deplasarea spre/dinspre Clubul Copiilor Câmpia Turzii spre casă, se va face respectand regulile de
circulaţie în vigoare. Se vor traversa străzile doar prin locurile marcate în acest sens, respectând culoarea
semaforului pentru pietoni, nu se va călători pe scările sau părţile exterioare ale mijloacelor de transport în
comun etc.
Este interzisă intrarea părinților care își însoțesc copiii în incinta C.C.Câmpia Turzii, conform
normelor de protecție anti- virus SARS-CoV-2. Aceștia își vor aduce copiii până la poarta instituției și
vor reveni să-i preia la încheierea activităților. Copiii trebuie să respecte circuitele de deplasare în
incinta Clubului Copiilor și procedurile de desfășurare a activităților care vor fi specifice fiecărui cerc,
potrivit normelor de protecție anti- virus SARS-CoV-2, conform Ordinului comun al Ministerului
Educației și Cercetării 5487 și Ministerului Sănătății 1494/31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor
de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2).
Copiii care sunt însoţiţi de părinţi, bunici sau alte rude ori prieteni de familie, vor fi învăţaţi de către
aparţinători în acest sens, astfel încât să nu părăsească Clubul Copiilor neînsoţiţi, chiar dacă însoţitorul
întârzie.
Mulţumim anticipat părinţilor pentru înțelegere și conformare!
Pentru evitarea posibilităţilor de accidentare în incinta Clubului Copiilor Câmpia Turzii se vor
respecta, cu stricteţe, următoarele reguli:
● nu se va umbla sub niciun motiv la instalaţia electrică. Defecţiunile sesizate în funcţionarea aparatelor
electrice din dotarea cercului, vor fi anunţate profesorului.
● instalaţiile sanitare vor fi folosite în mod corespunzător şi civilizat, doar de către copii nu şi de
părinţi/aparţinători.
● în timpul aşteptării începerii orelor este interzisă alergarea în interiorul clădirii precum şi desfăşurarea
oricărui joc ce presupune mişcare sau zgomote.
● deplasarea în curte şi pe scări se face cu atenţie; nu este admisă căţărarea pe
garduri/balustrade/bănci/copaci.
● la intrarea în sala de cerc, se vor depune la cuier hainele groase şi ghiozdanele/serviete/sacoşe sau alte
bagaje. Elevii vor respecta obligatoriu locurile în sală, stabilite la începutul anului şcolar.
o
Elevii care absentează nemotivat de 2 sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluşi de la
cursuri. În situaţia în care din motive de sănătate sau alte motive întemeiate elevul va lipsi mai mult de o
lecţie, absenţele trebuie anunţate, în prealabil, profesorului conducător de cerc.
Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea elevului din Clubul Copiilor Câmpia Turzii.
Clubul Copiilor Câmpia Turzii este degrevat de orice responsabilitate în situaţia producerii unui
accident cauzat de nerespectarea normelor de mai sus.
În calitate de părinte/reprezentant legal/elev, am luat la cunoştinţă

2

