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AcordulPărinţilorDEPARTICIPARE
DrumsCircle&BigSoundspentrucopii
Sosirea: se face cu minim 5 minute inainte de inceperea workshopului.

Nerespectareaacestei conditii poateatragepierdereawor kshopului.

Echipament recomandat: training si tenesi (de interior). Acest fisier a fost publicat online la data de

23.01.2016 fiind facut cunoscut participantilor prin webs ite, la inscrierea la eveniment, pe toata

perioada anului 2016 de derulare a workshopurilor, respect area caruia fiind o conditie sine qua non

pentruparticipare.

Locatia: Str Berzei 22, sector 1, Bucuresti, harta, www.giftededu.ro/contact

Participand laeveniment, imiofer acordul subinteles si ta cit pentru:

PARTICIPAREAcopiluluimeusubCoordonareaTrainerilor recomandatideCentrulGifted
Education si autorizez organizatorii să intreprindă tot ceea ce este necesar pentru siguranta
fiului/fiicei mele si buna desfăsurare a actiunii.

Va informam asupra urmatoarelor reguli ce nu pot fi incalcate pe tot parcursul programului.
Respectarea acestor reguli are ca scop evitarea unor accidente nedorite pentru care organizatorii
nu-si asuma responsabilitatea:

•Respectarea indicatiilor tehnice oferite de instructori şi organizatori.
•Respectarea programului
•Este strict interzis fumatul, consumul de alcool si droguri.
•Este interzisa parasirea atelierului de lucru fara permisiunea coordonatorului.
•Copilul dvs. nu are voie sa agreseze (fizic sau verbal) alte persoane
• Este interzisa folosirea telefonul in timpul programului.
Bunurile personale nu sunt pazite ca atare de Asociatia Centrul Gifted
Education. Va invitam sa aveti grija de bunurile dvs. Asociatia nu poate fi
facuta raspunzatoare pentru vreo pierdere sau distrugere.

Important:
In cazul in care una dintre reguli este incalcata de catre copil, acesta va parasi programul. In
consecinta, parintii sunt obligati sa se prezinte pentru a-l prelua imediat.

Am aflat de conditiile de desf ăsurare ale acestei actiuni cât si de echipamentul individua l
necesar fiului/fiicei mele si ca organizatorii sau colabor atorii nu vor fi f ăcuti responsabili de
eventualele abateri ale fiului/fiicei melede la regulamen tul seriei deworkshopuri.
Sunt de acord implicit, cu apari ţia în materialele jurnalistice publicate online si / offlin e
referitoare laeveniment a unor imagini fotosi /sau video în care arputeasaapar ăcopilulmeu.
Acordulestevalabilpe intreagaperioadaaworkshopului
Semnatura:seconsidera implicita, cuocaziaparticiparii copilului.
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