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FORMULAR/CONTRACT   DE   PARTICIPARE   LA   EVENIMENTUL  

„ȘCOALA   NATURII   2020”*  

Nr.   ......   din   data   de   .........................  

I.   PĂRȚILE   CONTRACTANTE  

I.1.  ȘCOALA  POPULARĂ  DE  ARTĂ  ȘI  MESERII  „VÁMSZER  GÉZA”,  cu  sediul  în             

Miercurea  Ciuc,  Str.  Gál  Sándor  nr.  9,  județul  Harghita,  având  CUI  11658460,  nr.telefon:              

0266-310884,  email:  nepiskola@gmail.com,  reprezentată  legal  prin  manager Sándor  Árpád,          

în   calitate   de    ORGANIZATOR   PRINCIPAL ,   pe   de   o   parte,   și  

I.2.  …………….....……………....................  (nume  și  prenume) domiciliat  în        

………………………………......…………,  posesor  al  CI  seria  ........  nr. ………………….,         

având  CNP  ..............................................,  personal  didactic  al  Școlii        

.......................................................................,  în  calitate  de PARTICIPANT, și  persoană        

însoțitoare/supraveghetoare  a  grupului  de  elevi/copii  care  figurează  în  ANEXA  1  la  prezentul             

contract,     pe   de   altă   parte,   

au  convenit  de  comun  acord  încheierea  prezentului  contract,  cu  respectarea  următoarelor            

clauze:  

II.   OBIECTUL   CONTRACTULUI  

II.1.  Obiectul  prezentului  contract  îl  constituie  reglementarea  termenilor  și  condițiilor  de            

participare  la  evenimentul  tip  tabără  intitulat  ”Școala  NATURII  2020”,  precum  și  a             

raporturilor   juridice   dintre   părți.  

III.   DATA   ȘI   LOCUL   DESFĂȘURĂRII   EVENIMENTULUI  

III.1  Programul/Activitatea  intitulat(ă)  ..............................................  SAU  tabăra  de  zi  din          

cadrul  eventimentului  „Școala  NATURII  2020”,  la  care  Participantul  doreștesă  participe,  va            

avea  loc  în  perioada  de  ...............................  (data)  începând  de  la  ora  ............,  până  la  data  de                 

.......................................,  ora:  .................,  în  localitatea……….,  jud.Harghita,  la  adresa:         

......................................................................................................................................................  

IV.   CONDIȚII   DE   PARTICIPARE  

IV.1  Participantul  poate  să  încheie  prezentul  contract  doar  dacă  însoțește  un  grup  de              

elevi/copii   format   din   cel   puțin   ...........   elevi/copii.  

IV.2.  Anterior  semnării  prezentului  contract,  Participantul  este  obligat  să  obțină  acordul            

părinților/reprezentanților   legali   ai   elevilor/copiilor   pe   care   le   însoțește.  
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IV.3.  Participantul  este  obligat  să  plătească  Organizatorului  taxa  de  participare,  care  este  de              

..........   lei/elev   sau   copil.   

V.   TAXA   DE   PARTICIPARE  

V.1.   Taxa   de   participare   la   eveniment   este   de:  

-  ..........  lei  pentru  ..........................................................  (de  ex.tabăra/programul  intitulat         

...............   care   va   avea   loc   la   data   de   ................),    inclusiv   cazare  

-   ..........   lei   pentru   ....................................   (de   ex   tabărara   de   zi   din   ............)   ,   fără   cazare;  

-   ..........   lei   pentru   .................................   (de   ex.un   singur   eveniment   sau   pentru   3   ore,   etc.)   

-   ..........lei   pentru   ..................................  

V.2.  Taxa  de  participare  se  plătește  prealabil  începerii  evenimentului,  în  momentul  semnării             

prezentei.   În   caz   de   neparticipare   la   eveniment,   taxa   nu   se   restituie.  

V.3.  Participantul  și  elevii/copii  pe  care  le  însoțește  vor  primi  câte  o  brasardă/brățară,  în  baza                

căreia   se   face   accesul   în   tabără.  

VI.   OBLIGAȚIILE   PARTICIPANTULUI  

a).   să   nu   consume   alcool   și   să   nu   fumeze   în   timpul   desfășurării   evenimentului;  

b).   să   aibă   un   comportament   civilizat;  

c).  să  arunce  deșeurile  și  gunoaiele  doar  în  locurile  special  amenajate  (coșuri  de  gunoi),               

asigurând   astfel   curățenia   și   salubritatea   locului   evenimentului   și   al   cazării;  

d).   să   nu   mănânce   în   timpul   activităților   sau   în   camera   unde   va   fi   cazat;  

e).   să   nu   facă   foc   și   să   nu   folosească   flacără   deschisă   în   tabără;  

f).   să   păstreze   liniștea   între   orele   22:00-7:00;  

g).  să  citească,  să  ia  la  cunoștință  și  să  respecte  regulamentul  evenimentului  și  al  cazării                

(regulament   care   constituie   anexă   la   acest   contract);  

h).  să  obțină  acordul  părinților/reprezentanților  legali  ai  elevilor/copiilor  pe  care  le  însoțește,             

cu   privire   la   participarea   acestora   la   „Școala   Naturii   2020”,   anterior   semnării   prezentei;  

i).  să  aducă  la  cunoștința  elevilor/copiilor  cu  care  participă  la  eveniment  regulamentul  și              

condițiile  de  participare,  atrăgându-i  atenția  că  în  caz  de  nerespectare  a  acestora,  vor  fi  trimiși                

acasă;  

j).  să  supravegheze  grupul  de  elevi/copii  cu  care  participă  la  „Școala  Naturii  2020”,  în  mod                

constant,  pe  toată  durata  evenimentului.  În  timpul  și  pe  durata  desfășurării            

programului/evenimentului  la  care  participantul  a  participat,  acesta  răspunde  atât  pentru           

integritatea  fizică  a  elevilor/copiilor  pe  care  le  însoțește,  cât  și  pentru  daunele  suferite  de               
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ceilalți  participanți  sau  de  terțe  persoane,  cauzate  de  faptele  elevilor/copiilor  însoțite  de             

participant   în   timpul   programelor.  

 

VII.   PROTECȚIA   DATELOR   CU   CARACTER   PERSONAL  

VII.1.  Având  în  vedere  Regulamentul  (UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  și  al             
Consiliului  din  27.aprilie.2016,  și  în  special  obligațiile  care  revin  operatorilor  de  date  cu              
caracter  personal,  Organizatorul  principal  declară  că  va  colecta  datele  cu  caracter  personal  ale              
participanților  numaiîn  scopuri  explicite  și  legitime,  și  va  prelucra  aceste  date  în  mod  legal,               
echitabil  și  transparent.  Colectarea  și  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  ale            
participanților  este  făcută  numai  în  scpul  executării  prezentului  contract  și  petru  desfășurarea             
evenimentului   „Școala   în   pădure   Homorod   2020”.  

VII.2.  Prin  semnarea  contractului,  Participantul  declară  în  mod  expres  că  este  de  acord  ca               
Organizatorul  principal  să-i  colecteze  și  să-i  prelucreze  datele  cu  caracter  personal,  în  scopul              
executării  prezentului  contract,  fiind  totodată  de  acord  ca  eventualele  imagini  făcute  în  timpul              
evenimentului  să  fie  folosite  de  Organizator  pe  site-ul  de  web  al  acestuia,  pe  Facebook,  pe                
alte   platforme   de   social   media,   sau   în   publicațiile   Organizatorului.  

VIII.   DISPOZIȚII   FINALE  

VIII.1  Eventualele  litigii  izvorâte  din  prezentul  contract  vor  fi  de  competența  instanțelor             
judecătorești   de   la   sediul   Organizatorului.   

VIII.2 Prezentul  contract  a  fost  încheiat  în  2  (două)  exemplare  originale,  în            
.............................................,   la   data   de   .......................................................................................  

 

 

SEMNĂTURI,  

 

ORGANIZATOR PARTICIPANT  
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ANEXA   1   LA   CONTRACTUL   DE   PARTICIPARE   NR.   ........../   ................................  

 

Numele   PARTICIPANTULUI   (pedagogului/educatoarei)  
.................................................................................................  

 

LISTA   ELEVILOR/COPIILOR   pe   care   Participantul   le   însoțește  

Nr.crt.  Numele   și  
prenumele  

elevului/copilului  

Numele   părinților/  
reprezentantului  

legal   *  

Nr.de   telefon   al  
părinților/  

reprezenatntului  
legal  

Semnătura  
părinților/  

reprezentantului  
legal   **  

1   
 

   

2   
 

   

3   
 

   

4   
 

   

5   
 

   

6   
 

   

7   
 

   

8   
 

   

 

 

*   este   suficient   numele   și   semnătura   unui   singur   părinte/reprezentant   legal  

**  prin  semnarea  prezentei,  părintele/reprezentantul  legal  își  exprimă  acordul  ca  copilul  său/             
minorul  pe  care  îl  reprezintă  să  participe  la  „Școala  Naturii  2020”,  însoțit  de              
pedagog/educator,  fără  să  fie  exonerat  de  obligația  de  a  semna,  separat,  declarația  de              
consimțământ   atașat   prezentei  
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