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contact@academia161.ro
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Subsemnata/ul (părinte/tutore):
Numele……………………………………………………………………………………………….........................................................
Prenumele………………………………….………………………………………………………........................................................
CI seria..……nr…………………..Adresa………………………………………………………….....................................................
Telefon mobil …………………..............................................................................................................................
Adresa de e-mail…………………………………………………………………………………….....................................................
Data nașterii (opțional)..……………………………………………………………………………..................................................

Doresc ca □eu / □fiul / □fiica mea:
Numele……………………………………………………………………………………………….........................................................
Prenumele………………………………………………………………………………………….........................................................
Școala (opțional)………. …………………………………………………………………………......................................................
Telefon mobil (al copilului, dacă este cazul)...................................................................................................
Data nașterii………………………………………………………………………………………….......................................................

Să participe la activitatea organizată de Asociația Academia 1,61 și Golden Ratio Projects SRL:
................................................................................................. ........................... ...........................................
Desfășurată în perioada: ...................................................în (locația)...........................................................

Obiectivul organizatorilor este ca, în cadrul programelor noastre, participanții să înveţe lucruri
noi, să adune experienţe şi să se distreze, dar toate acestea în condiţii de siguranţă. Astfel, organizatorii
își asumă responsabilitatea privind activităţile şi programele desfăşurate, făcând tot posibilul pentru
eliminarea riscurilor asociate acestora, astfel încât dumneavoastră sau copiii dumneavoastră să
beneficiați de o experienţă cât mai plăcută.
Dat fiind specificul programelor organizate de noi, vă solicităm să vă informați cât mai corect
asupra a ceea ce implică activităţile propuse, care sunt factorii de risc ce pot apărea, să completaţi cu
atenţie fişa de înscriere şi să ne informaţi în cadrul rubricii “menţiuni speciale” de orice afecţiuni sau
necesităţi speciale ale participantului.
De asemenea, vă informăm asupra câtorva reguli de organizare ce vor trebui respectate cu
stricteţe pe toată durata activităţii sau a programului, acestea având ca scop evitarea unor accidente
nedorite:
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Respectarea cu stricteţe a indicaţiilor oferite de către instructori, ghizi sau organizatori.
Respectarea programului şi a orelor de odihnă.
Sunt strict interzise fumatul, consumul de alcool sau droguri.
Este interzisă părăsirea locaţiei sau a atelierului fără permisiunea organizatorilor.

În cazul nerespectării acestor reguli, organizatorii nu îşi vor asuma responsabilitatea pentru consecinţele
apărute.
În aceste condiţii, mă angajez că, la începerea activităţii sau a programului, participantul va avea
asupra lui fişa de înscriere în original şi adeverinţa medicală (completată şi parafată de medicul de
familie atestând capacitatea de a participa la activităţile propuse).
Autorizez organizatorii/medicul de a lua, în caz de nevoie, toate măsurile (tratamente medicale,
spitalizări intervenţii) care sunt necesare, în funcție de starea copilului.
Accept că organizatorii pot modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii în
funcţie de schimbările obiective survenite. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări.
Sunt de acord că organizatorii nu pot fi responsabili pentru acţiunile operatorilor de transport
sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie/tabără/expediţie.
Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/tabără/expediţie şi, în
situaţia nerespectării regulilor de organizare, participarea sa să fie întreruptă, fără rambursarea oricărei
sume de bani pentru perioada rămasă.
Sunt de acord ca imaginile foto sau video, cu mine sau cu copilul meu, inregistrate de către
persoanele implicate în diferitele activităţi din acest program să fie folosite şi publicate de către
organizatori, pe toate canalele utilizate de aceștia.
Menţiuni speciale privind regimul medical permanent sau temporar al copilului, inclusiv
regimul de dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, alte
afecțiuni, tratamente, alergii etc.):
………………………………………………………………………………………………......................................................................
.............................................................……………………………………………………………………………………………….........
Am luat la cunoștinţă programul evenimentului, natura activităţilor propuse şi Termenii și
Condițiile de participare ( http://academia161.ro/termeni-si-conditii-academia161/ ) fiind de acord cu
acestea.
Prezenta fișă de înscriere, acceptată de către organizatori, are valoare de contract între părți.
Data:

Numele în clar şi semnătura:
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PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele de identificare ale organizatorilor evenimentului:
- Asociația Academia 1,61 cu datele de identificare: CIF 33039449, email contact@academia161.ro ,
telefon 0726785073, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr 36064, în registrul de
evidență a prelucrării datelor cu caracter personal și
- Golden Ratio Projects SRL, cu datele de identificare:
contact@academia161.ro, telefon : 0727 830 999

CUI 43391468, J40/16418/2020, email:

Am luat cele mai bune măsuri pentru ca datele dumneavoastră personale să fie în deplina siguranță, în
conformitate cu Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDRP), în vigoare din 25.05.2018.
Scopul colectării datelor este atât contractual, cât și de informare asupra programelor desfășurate, de
transmitere de informații promoționale, precum și de comunicarea de detalii organizatorice.
Informaţiile înregistrate sunt destinate doar utilizării de către operator şi sunt comunicate numai
membrilor organizatorilor. Datele dumneavoastră nu vor fi tranferate către alte persoane sau entități
fară acordul dumneavoastră scris în acest sens.
Datele sunt stocate în scopul informării dumneavoastră asupra programelor desfășurate pe perioadă
nedeterminată, dumneavoastră putând solicita oricând updatarea sau stergerea datelor printr-un email
la contact@academia161.ro.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, precum și ale copilului meu (acolo unde
este cazul) așa cum sunt ele prezentate in Fișa de înscriere și în Termenii și Condițiile de pe site-ul
www.academia161.ro.

Data:

Numele în clar şi semnătura:

