Nr. chitanță/data
(se completează de către contabil)

Fișă de înscriere
Școala de Vară – „Vara Împreună 2019”
I. Date de identificare:

COPIL
Nume și prenume COPIL
Data nașterii
Vârsta împlinită
Clasa terminată / Școala
(adeverință de la școală)
Starea de sănătate / Alergii
(adeverință medic de familie)
Nr. participări VÎ

PĂRINTE / REPREZENTANT LEGAL
MAMA / reprezentant legal

TATA / reprezentant legal

Nume și prenume
Telefon mobil
E-mail
Facebook/Twitter etc.
Adresa

Str.
Nr.
Localitatea:

Bl.

Sc.

Ap.
Județ:

II. Copilul va participa la program în următoarele săptămâni, alegând ca activități:
SĂPTĂMÂNA
ACTIVITATEA (11.00-12.00)
Săptămâna 1 (24– 28 iunie)
Săptămâna 2 (01 – 05 iulie)
Săptămâna 3 (08 – 12 iulie)
Săptămâna 4 (15 – 19 iulie)
În pauza de prânz: merge acasă

; prânz la pachet la oratoriu

; catering la oratoriu

.

III. Catering
Prețul unui meniu este de 11 lei/zi. Pentru cei care au optat pentru acest serviciu plata se face la înscriere pentru cel
puțin o săptămână. Plata pentru celelalte săpămâni se va face până în ziua de joi anterioară săptămânii pentru care se
dorește catering.
Dacă apar situații speciale și trebuie anulat un meniu, cei care au optat să ia masa de prânz în sistem catering sunt
rugați să anunțe cu o zi înainte la nr. de tel. 0799761603 (persoana de contact: Cristina Dumitru).
* Restaurant Catering Complet este singura firmă de catering care asigură prânzul copiilor. Din motive
organizatorice, copiii nu au voie să își comande singuri mâncare.

* În incinta fundației nu vor fi acceptate alte firme.
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* În zilele în care se vor organiza excursii (4, 11 și 16 iulie), precum și în toate zilele de miercuri nu se va asigura
serviciul de catering.
IV. Excursii:

Îmi dau acordul pentru participarea fiului/ fiicei mele la excursiile organizate în cadrul programului:


Excursia 1 – Cheile Dobrogei - săptămâna a II-a - 4 iulie 2019



Excursia 2 - Aqua Magic - săptămâna a III-a - 11 iulie 2019 (10 lei) DA



Excursia 3 – Portul Militar Constanța - săptămâna a IV-a - 16 iulie 2019 (10 lei) DA

(35 lei)

DA

NU
NU
NU

* La excursiile 1 și 3 pot participa copiii din clasele I-VII. Cei care nu participă vor rămâne acasa. La
oratoriu nu se vor desfășura activități.
* La excursia 2 - Aqua Magic se pot înscrie doar elevii care au terminat clasa a III-a. Pentru copiii din clasele I
și a II-a se organizează jocuri cu apă în cadrul fundației.
V. Costurile programului Școala de Vară „Vara Împreună 2019”: (se va completa de către personalul

fundației)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Categorii sume de plată
Taxă înscriere (tricou și asigurare) – 300 lei (se achită integral
la înscriere)
Excursia 1 - Cheile Dobrogei - săptămâna a II-a - 4 iulie 2019
- 35 lei
Excursia 2 - Aqua Magic - săptămâna a III-a - 11 iulie 2019
- 10 lei
Excursia 3 – Portul militar Constanța - săptămâna a IV-a - 16
iulie 2019 - 10 lei
Catering SĂPTĂMÂNA I 11 lei/zi x 4 zile = 44 lei
Catering SĂPTĂMÂNA II 11 lei/zi x 3 zile = 33 lei
Catering SĂPTĂMÂNA III 11 lei/zi x 3 zile = 33 lei
Catering SĂPTĂMÂNA IV 11 lei/zi x 3 zile = 33 lei
TOTAL

Achitat

L
L
L
L

M
M
M
J

J
V
V
V

V

Taxa de participare la Vara Împreună este de 300 lei pentru un copil, pentru înscrierea a 2 frați este de 500 lei, iar pentru
3 frați este de 700 lei. Taxa de înscriere se va achita integral, indiferent de numărul de săptămâni de participare la
activități. Sumele achitate nu se restituie. Pentru motive bine întemeiate vă puteți adresa reprezentantului fundației.
Conducerea Fundației își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor și beneficiarilor care nu respectă
Regulamentul programului Vara Împreună 2019.
Fundația Giovanni Bosco își rezervă dreptul de a selecta beneficiarii.
Subsemnata/subsemnatul ………………………………………, părintele/reprezentantul legal al minorului/minorei
………………………………………, sunt de acord cu participarea acestuia la activitățile programului Școala de Vară „Vara Împreună 2019”.
Declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului, sunt de acord cu acestea și am primit un exemplar din
Regulament. Accept ca fotografiile și materialele audio-video realizate în timpul desfășurării activităților să fie publicate
pe site-ul fundației, pe rețelele de socializare sau pe orice alt material publicitar întocmit de Fundația Giovanni Bosco
și/sau folosit pentru promovarea activităților desfășurate de aceasta.
Numele și prenumele ______________________________________
Semnătura ______________________________________________
Data ___________________________________________________
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