
  

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro 

Declarație profesor supraveghetor 

 

       Subsemnatul/Subsemnata …......................................................……………………, domiciliat(ă) în localitatea 
…...........….........………….……, județul ……........................……, CNP …..………….....…………, cadru didactic la școala 
…………..............................…………........................., specialitatea …………............................……, sunt de acord să 
supraveghez elevii de mai jos în perioada 14.08.2017 – 19.08.2017 în cadrul Taberei Concursului Gazeta 
Matematică și ViitoriOlimpici.ro ce se va desfășura în Câmpulung Muscel, județul Argeș. 

Siguranța elevilor va fi  responsabilitatea mea din momentul sosirii acestora la locul de cazare stabilit 
din Câmpulung Muscel și până în momentul părăsirii internatului unde au fost cazați. 

În calitate de profesor supraveghetor și activ în cadrul activităților educaționale ce se vor desfășura în 
cadrul Taberei Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro înțeleg și declar următoarele: 

- Am luat la cunoștință programa activității educaționale, precum și Regulamentul Taberei 
Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro; 

- Voi respecta programa activităților educaționale și voi desfășura împreună cu elevii participanți 
toate activitățile specifice Taberei Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro așa cum au 
fost acestea concepute de către organizatori; 

- Având în vedere și rolul de cadru didactic supraveghetor, voi asigura respectarea de către elevii 
participanți a Regulamentului Taberei Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro și voi 
monitoriza activitatea acestora pe toată perioada desfășurării Taberei Concursului Gazeta 
Matematică și ViitoriOlimpici.ro, atât din punct de vedere educațional/științific, cât și din punct de 
vedere al comportamentului acestora în afara activităților educaționale/științifice. 

- Voi colabora cu reprezentanții organizatorilor pentru desfășurarea cu success a Taberei Concursului 
Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro, dar și pentru remedierea eventualelor situații neplăcute 
ce pot apărea relativ la aspectul educațional al Taberei sau cel administrativ/comportamental al 
elevilor participanți. 

- Îmi asum responsabilitatea pentru siguranța și securitatea elevilor/preșcolarilor pe toată durata 
desfășurării taberei efectuată cu un număr de ______ elevi (maxim 10 elevi). 

- Menționez faptul că am luat la cunoștință prevederile ordinului MECTS 3060 din 3.02.2014, cu 
modificările și completările ulterioare, privind organizarea și desfășurarea taberelor, excursiilor, 
expedițiilor și drumețiilor școlare și declar că acestea sunt respectate. 

Cadru didactic 

Nume __________________________________  Data____________ 
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