Acord Parental
Universitatea de Vară pentru Elevi ”EconomIS”, ediția a II-a, 2019
Subsemnatul(numele și prenume părinte/tutore)
,
părinte/tutore al elevului (nume și prenume elev/elevă)
,
înscris în clasa a (clasa în care accede începând cu octombrie 2019)
-a la (denumire
instituție de învățământ)
și având numărul de telefon (telefon
fix/mobil al părintelui)
, sunt de acord ca echipa de organizare a Universității de Vară
pentru Elevi ”EconomIS” să își exercite următoarele drepturi:
-

-

Dreptul de a sancționa elevul/eleva, în cazul nerespectării regulamentului EconomIS, 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 EconomIS 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 ”EconomIS” 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 Universităţii de Vară pentru Elevi ”EconomIS” 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;

Responsabil UVE ”EconomIS”:
Jalaboi Iustin-Gheorghe

Semnătură părinte/tutore

Tel: 0728 857 317
*Menționăm faptul că acest 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 ”Economis” 2019.

