
 CLUBUL COPIILOR SÂNGEORZ-BĂI 

Str. Republicii nr. 39 

Tel/Fax: 0263-370140 

Cod Fiscal: 28320870 

E-mail: inscrieri.ccsgbai@gmail.com

 

CERERE/FIŞA DE ÎNSCRIERE

ANUL ŞCOLAR 2020 –2021 

Subsemnatul (nume părinte), __________________________________________________ în calitate de 

reprezentant legal al minorului/minorei (nume copil) __________________________________________ 

solicit înscrierea acestuia /acesteia la activităţile desfăşurate în cadrul Clubului Copiilor Sângeorz – Băi,  

cercul ________________________________ , profesor (opțional)__________________________ 

 Date de contact: (lipsa completării acestor date duce la anularea cererii!!!) 

Numele/prenumele elevului/copilului __________________________________________ vârsta ______ 

CNP_________________________Şcoala/grădiniţa ___________________________________________  

Clasa/grupa ________________, înv./diriginte________________________________________________ 

Adresa de domiciliu: str. _____________________________________, nr._____ , Bl. _____ , ap. ____ , 

localitate ______________________,telefon._______________________, e-mail____________________ 

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 învățământ şi sunt de acord / nu sunt de acord 

cu publicarea de imagini de la activitățile de cerc în care apare și fiul/fiica mea. 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, adresă, telefon,e-mail, instituție 

de învațământ, clasă), sunt prelucrate de Clubul Copiilor Sângeorz-Băi cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 

679/2016, exclusiv în scopul gestionării înscrierii și participării copilului /elevului la cercurile clubului și la diferitele 

concursuri și proiecte extrașcolare și declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu carater personal, ale mele și ale 

copilului meu, solicitate în prezenta cerece/fișă de înscriere. 

De asemenea, declar ca sunt de acord cu respectarea OMEC/MS 4267/841/2020, OMEC/MS 3577/831/2020, 

OMS 1456/2020, OMS 5487/1494/2020 si a celorlalte prevederi legale privind normele si masurile impuse pentru 

prevenirea si combaterea imbolnavirii cu SARS-COV2. 

Semnătura 

În calitate de părinte / reprezentant legal, îmi exprim acordul față de cele de mai sus. □...............................  
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Nr. înregistrare:_____/___________ 



INSPECTORATUL ŞCOLAR  BISTRIȚA NĂSĂUD 

CLUBUL COPIILOR SÂNGEORZ- BĂI 

NORME DE PROTECŢIA MUNCII ŞI DE COMPORTARE ÎN INCINTA 

CLUBULUI COPIILOR  SÂNGEORZ - BĂI 

Deplasarea spre/dinspre Clubul Copiilor Sângeorz- Băi spre casă, se va face respectand regulile de 

circulaţie în vigoare. Se vor traversa străzile doar prin locurile marcate în acest sens. 

Este interzisă intrarea părinților care își însoțesc copii în incinta Clubului Copiilor Sângeorz – Băi, 

conform normelor de protective anti – virus SARS-CoV-2. Aceștia își pot adduce copii pânălapoarta 

instituției și vor veni să-I preia la încheierea activităților. Copiii trebuie să respecte circuitele de deplasareîn 

incinta instituției și procedurile de desfășurare a activităților care vor fi specific fiecărui cerc , potrivit 

normelor specific de protective anti – virus SARS-CoV-2. 

Copiii vor fi instruiți de către aparţinători astfel încât să nu părăsească Clubul Copiilor neînsoţiţi, 

chiar dacă însoţitorul întârzie. 

Pentru evitarea posibilităţilor de accidentare în incinta Clubului Copiilor Sângeorz - Băi 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. 

● deplasarea în curte şi pe scări se face cu atenţie; nu este admisă căţărarea pe

garduri/balustrade/bănci/copaci. 

● elevii vor respecta obligatoriu locurile în sală, stabilite la începutul anului şcolar.

● în sălile de sport/bazinul de înot vor fi respectate normele specifice activităţii pe care o desfășoară,

norme ce le vor fi aduse la cunoştinţa elevilor de către profesorul îndrumător de cerc. 

● 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 Clubului Copiilor Sângeorz - Băi. 

Clubului Copiilor Sângeorz - Băi este degrevat de orice responsabilitate în situaţia producerii unui 

accident cauzat de nerespectarea normelor de mai sus. 

SUNT de acord  /NU sunt de acord  cu desfasurarea activităților în online și eventuala înscriere

a copilului meu pe o platforma educațională convenită împreună cu profesorul coordonator de cerc în situația 

suspendării cursurilor față în față și în funcție de scenariul adoptat de Consiliul de administrație al unității de 

învățământ. 

Am luat la cunoştinţă 

Elev.................................     Părinte / reprezentant legal................................... 
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