Şcoala Gimnaziala „Sfinţii Voievozi”

Adresa: str. Atelierului nr. 25, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010847
Telefon / fax: 021.317.99.16, 021.312.75.72
E-mail: sfintiivoievozi@yahoo.com

Web: www.scoala1-sfintiivoievozi.ro

ANGAJAMENT
Subsemnaţii _____________________________________________________ (tatăl) şi
____________________________________________(mama), părinţii / tutorii legali ai elevului /
elevei ____________________________________ din clasa _________________ a Şcolii
Gimnaziale „Sfinţii Voievozi” , domiciliaţi în Bucureşti, ________________________________
______________________________________ , precizăm că am fost informaţi în legătură cu
durata, cu activităţile din cadrul parteneriatului şcolar multilateral COMENIUS „Viitorul nostru
în Europa. Implică –te!” / “Youth involvement in Europe” (Our future in Europe – Join in)
şi că ni s-a adus la cunoştinţă regulamentul adoptat şi intrat în vigoare la data de
____________2013.
Suntem de acord şi ne angajăm :
 Să sprijinim echipa de proiect în vederea realiyării scţiunilor ce se vor derula conform
calendarului de – a lungul celor doi ani ( 1 octombrie 2013 – 31 iulie 2015);
 Să îndeplinim toate formalităţile necesare deplasărilor prevăyute în proiect;
 Să respectăm regimul de cofinanţare a proiectului;
 Să respectăm prevederile Regulamentului amintit, normele de protecţie a muncii, pe cele
referitoare la dreptul de autor şi la confidenţialitate;
 Ca fiul meu / fiica mea _____________________________________ să respecte
următoarele reguli cerute în acest caz:
 Normele de protecţie şi comportament în cazul transportului cu avionul;
 Regulile de circulaţie în localităţile pe care le va vizita şi în mijloacele de transport
în comun cu care va circula;
 Regulile igienico – sanitare privind igiena personală, folosirea civilizată a
grupurilor sanitare, a spaţiilor de servire a mesei şi a obiectelor de uz personal;
 Regulile privind interzicerea consumului de băuturi alcoolice sau substanţe
interzise;
 Regulile de convieţuire în grup (sunt interzise abateri de genul : lipsa de respect la
adresa adulţilor din grup , a propriilor colegi şi a familiei care va găzdui copilul,
discriminare, agresiune verbală sau fizică, furt, etc.)
 Regulile cerute de organizatorii mobilităţii / de însoţitorii adulţi ai grupului.
 Să asigure în reciprocitate cazarea elevilor Şcolilor partenere de proiect în perioada
vizitei lor la Bucureşti, creându-le condiţii optime şi urmărind securitatea, starea de
sănătate, climatul educativ, cultural, afectiv şi cunoaşterea limbii române.

De asemenea, suntem de acord ca orice nerespectare a regulamentului de către copilul
meu, care se va solda cu accidente sau pierderi de orice tip (chiar şi pierderea libertăţii în cazul
furtului din muzee, magazine, biserici, etc.) , să fie sancţionată ca atare, copilul şi familia noastră
suportând consecinţele faptelor acestuia, instituţia şcolară şi cadrele didactice însoţitoare fiind
absolvite de orice răspundere.
Precizăm că vom participa la toate activităţile prevăzute în acest proiect al şcolii indiferent
de o eventuală schimbare a statutului, a domiciliului sau a unităţii de învăţământ în care studiază
copilul.
Prezentul angajament s-a semnat în două exemplare originale, unul pentru familie şi unul
pentru şcoală.

Părinţii / tutorii legali __________________________________
__________________________________

Elev __________________________________

Bucureşti, _________________________________

