
 

 

 
Nr. înregistrare1__________                Se aprobă  

                   Director,  
  

CERERE DE ÎNSCRIERE  

Subsemnatul, ……………………….....................…………………. în calitate de reprezentant legal al 

minorului/minorei…………………………..............................….........., solicit înscrierea acestuia/acesteia la 

activitățile desfășurate în cadrul Palatului Copiilor Suceava, în anul școlar 2020 – 2021.  

Date de contact: 

Elevul/copilul ………………………………………………….................................................  

Unitatea de învățământ ………………………………………….............................................   

Clasa/grupa.......................................................Program școlar (dimineața / după - amiaza) ……………………. 

Adresa …………………..............................................…. Telefon părinte……………………............................. 

CNP elev/copil  

Cercul...……………………………………………………… Grupa începători / avansați / performanță 2 

Adresa e-mail:……………………………….....................………    (bifați dacă doriți să primiți newsletter) 

 Prin prezenta declar că voi respecta regulamentul instituției de învățământ și sunt de acord/ nu sunt de 

acord cu publicarea de imagini de la activitățile de cerc în care apare și fiul/fiica mea.   

 Atașez prezentei cereri adeverința medicală (copie) eliberată de medicul de familie.   

NORME DE PROTECŢIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA PALATULUI COPIILOR   
Deplasarea spre/dinspre Palatul Copiilor spre casă, se va face respectând regulile de circulație în vigoare. Se vor 

respecta traseele marcate în curtea palatului copiilor de acces/evacuare în/din instituție.  De asemenea se va respecta  o distanță 

minimă de 2 m, între oricare 2 persoane apropiate, conform marcajelor din curtea și incinta palatului copiilor. 

Elevii, care sunt însoțiți de părinți, vor fi conduși doar până la intrarea în curtea Palatului. Accesul părinților în 

instituție este interzis. Accesul în interiorul palatului se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii 

(care nu trebuie să depășească 370) și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii. 

Copiii care sunt însoțiți de părinți, bunici, alte rude sau prieteni de familie, vor fi învățați să nu părăsească Palatul  

neînsoțiți și să-și aștepte însoțitorul.   

Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Palatului Copiilor, se vor respecta, cu strictețe, următoarele 

reguli: nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalația electrică, defecțiunile sesizate la funcționarea aparatelor electrice din 

dotarea cercului, vor fi anunțate profesorului; instalațiile sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător și civilizat, doar de 

către copii. Pe toată durata activităților desfășurate în palat, atât elevii cât și profesorii vor purta mască medicală simplă sau 

mască nemedicală din diverse materiale textile, iar elevii vor fi așezați astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și 

dreapta.  Grupul de elevi participanți la activități va fi limitat în funcție de spațiul sălii de cerc. Durata activităților la orele de 

cerc va fi limitată întrucât înainte de începerea activităților se va realiza dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide pe bază 

de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute.  

Palatul Copiilor este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident cauzat de 

nerespectarea normelor de mai sus.   

Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea elevului din Palatul Copiilor.   

Subsemnatul....................................................................... în calitate de părinte/tutore al 

minorului...........................................................................sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, 

așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 
 

   Data,                Numele și prenumele.................…………............. 

                   Semnătura........................................  

                                                           
1 Numărul de înregistrare a cererii este generat automat de formularul online de înscriere 
2 În cazul in care locurile la cercul solicitat sunt ocupate menționez că sunt de acord cu urmarea cursurilor în mediul online 
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