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REGULAMENT 
ȘCOALA DE VARĂ „VARA ÎMPREUNĂ 2019” - pentru copii și 

părinți/reprezentanți legali 
 

I. DISPOZIȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COPIII 

 Regulamentul în vigoare este stabilit pentru desfășurarea în condiții optime a 

activităților din cadrul programului Școala de Vară „Vara Împreună 2019”, pentru adoptarea 

unui comportament adecvat, care să garanteze bunăstarea și ocrotirea sănătății beneficiarilor, 

precum și în scopul respectării și menținerii ordinii, curățeniei și integrității bunurilor și 

spațiilor Fundației. 

 

1. Cunoașterea, însușirea și respectarea prezentului regulament este recomandată pentru toți 

beneficiarii care frecventează programul. 

2. Copiii sunt încurajați să respecte îndrumările animatorilor voluntari și ale organizatorilor în 

toate activitățile la care participă în orarul stabilit. 

3. Activitățile stabilite de organizatori nu sunt facultative. 

4. Copiii sunt rugați: 

- să nu părăsească incinta Fundației neînsoțiți sau fără permisiunea organizatorilor; 

- să respecte drepturile și bunurile celorlalte persoane. Ei vor fi responsabili pentru 

distrugerile și pagubele provocate Fundației, precum și pentru daunele aduse celorlalte 

persoane. 

- să păstreze curățenia în toate spațiile pe care le folosesc, inclusiv în cele deschise 

(terenuri de sport, parcuri, spații verzi). 

- să adopte un comportament civilizat, iar limbajul folosit va fi nonvulgar și constructiv 

(pozitiv) față de persoanele cărora se adresează. 

- să respecte îndrumările organizatorilor în ceea ce privește siguranța și securitatea 

individuală, precum și a grupului. 

- să nu folosească violența sau amenințările cu violență, care vor conduce automat la 

excluderea de la activitățile programului a celor vinovați și trimiterea acestora acasă. 

5. Totodată, copiii sunt responsabili pentru bunurile personale (bani, telefon mobil, ceasuri etc.), 

iar Fundația nu răspunde de eventualele pierderi ale acestora. Copiii care vin cu bicicleta, vor 

intra în incinta Fundației pe lângă aceasta, pentru a evita eventualele accidente. În caz contrar, 

bicicleta va fi reținută și înapoiată doar părintelui/reprezentantului legal. De asemenea, 

recomandăm asigurarea bicicletei cu lacăt/ încuietoare. 

6. Copiii nu trebuie să aibă asupra lor substanțe interzise și obiecte periculoase. 

 

II. DISPOZIȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PĂRINȚII 

1. În incinta Fundației Giovanni Bosco, părinții/ reprezentanții legali au următoarele obligații: 

 să asigure participarea copilului la activitățile prevăzute în cadrul programului Școala de 

Vară - „Vara Împreună 2019” și să anunțe personalul în cazul în care copilul nu poate 

participa sau dacă întârzie, la nr. de tel.: 0770 931125 (persoana de contact: Claudia 

Sârbescu); 

 să respecte programul prevăzut; 

 să însoțească copilul/ copiii înscriși până la intrarea în incinta Fundației; 

 să nu intre în sălile de activități și pe terenurile de sport; 

 să aștepte copiii la intrare, la terminarea programului; 

 să anunțe personalul Fundației despre eventualele incidente care apar între copii 

(rezolvarea oricăror situații fiind responsabilitatea Fundației); 

 să nu ceară schimbarea activităților în timpul programului. 

http://constanta.donbosco.ro/
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2. În incinta Fundației Giovanni Bosco sunt interzise următoarele acțiuni: 

 DETERIORAREA, DISTRUGEREA MOBILIERULUI; persoanele vinovate vor 

răspunde pentru faptele lor și vor acoperi integral costul prejudiciului, în conformitate cu 

legile în vigoare; 

 ÎNREGISTRAREA AUDIO ȘI VIDEO fără acordul conducerii Fundației; 

 PRESTAREA DE ACTIVITĂȚI PUBLICITARE de orice fel sau de studiere a pieței 

(împărțirea de fluturași, afișarea de materiale publicitare, efectuarea de studii de piață, 

intervievarea vizitatorilor, etc.) fără aprobarea conducerii Fundației; 

 COMPORTAMENTUL ȘI LIMBAJUL INDECENT; 

 FOLOSIREA UNEI VESTIMENTAȚII NEADECVATE AMBIENTULUI EDUCATIV. 

 Totodată, conducerea Fundației roagă insistent părinții/reprezentanții legali ai 

beneficiarilor programului să nu blocheze accesul în incintă cu mijloacele de transport, 

deoarece aceasta împiedică accesul pentru AMBULANȚĂ și POMPIERI în situații de 

urgență. 

 Organizatorii își rezervă dreptul de a lua măsuri în ceea ce privește verificarea aplicării și 

respectării regulamentului și de a acționa în consecință dacă regulamentul este încălcat sau este 

pusă în pericol siguranța grupului sau a vreunuia dintre participanți. 

http://constanta.donbosco.ro/

