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ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL DE PARTICIPARE A COPILULUI LA EXCURSIE / TABĂRĂ / 
EXPEDIȚIE 

Numele și prenumele elevului 
_________________________________________________________________________________ 

Unitatea de învățământ: 

_________________________________________________________________________________ 

Clasa: __________ Data / Perioada excursiei: de la 15 august 2016 la 20 august 2016 

Numele și prenumele părintelui / tutorelui 

_________________________________________________________________________________ 
Numele și prenumele cadrului didactic organizator (va fi anunțat pe site www.viitoriolimpici.ro): 

_________________________________________________________________________________  

Destinația: Câmpumung Muscel, Județul Argeș 

Locul de plecare: ___________________________________________________________________ 

Ora plecării:_______________ 

Locul de sosire: Colegiul Național “Dinicu Golescu”, Câmpumung Muscel, Județul Argeș 

Ora sosirii: după ora 14.00,  15 august 2015, 

Îmbrăcăminte specifică / echipament specific necesar în excursie (se completează de organizatorul 
excursiei): 

⧠ Da ∎Nu; este necesară îmbrăcăminte de vară, de ploaie, de sport (dacă copilul dorește să 
participe la activitățile sportive) și îmbrăcăminte mai călduroasă (pentru seara). 

Programul acestei excursii cuprinde activități fizice şi sportive (se completează de organizatorul 
excursiei):  

∎ Da ⧠ Nu; activitate ușoară în aer liber, tenis de masă, baschet, fotbal, volei etc. 

a) Înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice şi sportive menţionate mai sus 
şi sunt de acord ca propriul meu copil să participe la acestea, cu excepţia:  

__________________________________________________________________________________ 

b) Menționez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de 
dietă, cel de medicație şi/ sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale este: 

__________________________________________________________________________________ 
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c) Sunt de acord ca, în cazul unei urgențe medicale, cadrul didactic însoțitor să mă înștiințeze 
imediat și să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor medicale optime. 

d)  Accept că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii 
în funcție de schimbările obiective survenite. Înțeleg că voi fi informat asupra acestor 
modificări. 

e) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte 
regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.  

f) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile 
precizate anterior. Înţeleg faptul că propriul meu copil va fi însoţit pe toată perioada 
excursiei de un cadru didactic însoţitor. 

g) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acțiunile operatorilor de transport 
sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie/ tabără / expediție. 

h) Înţeleg faptul că elevii care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de 
şcoală de pe lista participanţilor la astfel de manifestări.  

i) Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada excursiei, 
rămâne la latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru 
în prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară 
şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul elevului minor, voi veni 
să îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară 
anticipată, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. 

j) În caz de urgență, pot fi găsit la următoarele numere de telefon: 

__________________________________________________________________________________ 

k)  Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/tabără/expediție și, în 
situația nerespectării regulamentului, acesta poate fi sancționat conform regulamentului de 
organizare și funcționare al unității de învățământ.  

 

 

 

 

 

________________________ _____________________ (Semnătura părintelui/tutorelui legal)  

________________________ _____________________  (Data) 
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