Play smart.

Acord pentru participarea copilului la activitățile desfășurate de
Makerkid SRL
Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………………………
Domiciliat în localitatea ………………………………………….., str ……………………………………………..
Nr ……….., bl ……., ap ……………. Jud ………………………………….
Născut (a) la data de ziua ……………. Luna …………. Anul ……….,
In calitate de ………………… (părinte/tutore, legal al minorului)
………………………………………………………….
Îmi exprim acordul pentru participarea minorului la activitatea ……………………………. organizată de
compania MAKERKID SRL

REGULAMENT
1.

Organizatorul
1.1.

2.

Organizatorul evenimentelor este Makerkid SRL, persoană juridică cu sediul în România,
jud Cluj, str Aurel Gurghianu nr 29, ap UI83, număr de înregistrare în Registrul
Comerțului Cluj, CUI: 41225167, denumit în continuare ”Organizatorul” sau colaboratorii
Makerkid conform contractelor de colaborare încheiate. Atelierele se vor desfășura
conform prevederilor prezentului Regulament oficial, fiind obligatoriu pentru toți
participanții.

Regulament de participare
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Activitățile se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-12 ani, prin
părinți/reprezentanți legali sau însoțitori acceptă termenii și condițiile prezentului
regulament (denumit în continuare Participant)
Prin participarea la activitățile organizate în spațiul nostru, participanții confirmă
cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora,
participarea implicând respectarea prevederilor prezentului regulament. Prezentul
regulament trebuie însușit și respectat de copii și/sau de către însoțitorii adulți, iar în cazul
nerespectării sale, organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în zona de
atelier și de a lua măsurile necesare din punct de vedere legal.
Atelierele desfășurate în cadrul spațiului sunt descrise pe website www.makerkid.ro
Programul afișat poate fi modificat sau adaptat în funcție de particularitățile grupei de
copii sau alți factori externi. Înlocuirea unei activități cu o altă activitate nu atrage
răspunderea organizatorului de a restitui contravaloarea sumelor plătite (cf. Art. 16 lit. L
din OUG nr.34/2014).
Activitățile derulate în spațiul nostru se bazează pe participarea voluntară a copilului.
Refuzul copilului de a participa la anumite activități va fi mediat de către mentor, care va
înștiința părintele.
Organizatorul nu se obligă să restituie contravaloarea activităților la care copilul refuză să
participe.
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2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

3.

În cadrul atelierelor, mentorii le vor explica tehnica de lucru și le vor acorda ajutor copiilor
pentru a realiza proiectul.
Participanții vor asculta regulile de siguranță pe care mentorii le vor transmite la începutul
fiecărei activități.
Toți participanțiii vor avea la dispoziție, pe toată perioada de desfășurare a atelierului:
apă și fructe. Dacă vreunul dintre copiii participanți, are o predispoziție alergică sau
intoleranță la un anumit aliment, părintele sau însoțitorul se obligă să informeze
organizatorul.
“Participanții” au obligația de a respecta prezentele “Condiții”, precum și indicațiile
mentorilor “Organizatorului”.
Toate regulile conținute în prezentele “Condiții” sunt implementate strict în interesul
“Participanților”. Odată intrați în spațiu “Participanții” consimt implicit regulile
“Organizatorului” de acces și vizitare a spațiului, precum și legislația în vigoare.
“Participantii” vor respecta indicațiile coordonatorului privind utilizarea materialelor și a
instrumentelor de lucru. Pentru evitarea tuturor incidentelor, responsabilitatea este
integrală și aparține exclusiv participanților, care nu respectă această regulă.
Este interzis de către copii să folosească echipamentul, instrumentele cu care este dotat
spațiul în afara spațiilor amenajate special pentru acestea.
Este interzis de către copii să fugă cu instrumente și sau echipamente în interiorul
spațiului.
Este interzisă consumarea de lichide și/sau mâncare în afara spațiului special amenajat
în acest sens.
Este interzis schimbul de alimente între copii. Fiecare copil păstrează pentru el ce aduce
de acasă.
Makerkid SRL nu se face responsabil de comportamentul neadecvat, de utilizarea
necorespunzătoare a materialelor, din care să rezulte rănirea accidentală sau
disconfortul participanților, precum și de orice formă de încălcare a legii. Pentru evitarea
tuturor incidentelor, responsabilitatea este integrală și exclusivă a celor care nu respectă
această regulă.
Makerkid nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele personale lăsate
nesupravegheate, uitate sau furate.
Este obligatorie păstrarea curățeniei, depozitarea deșeurilor în afara locurilor special
amenajate fiind interzisă.
Makerkid nu va răspunde în nici o maniera de prejudiciile de orice natura cauzate prin
nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare de către “Participanți” sau insotitori a
oricăreia dintre obligațiile asumate mai sus.

Termeni și condiții
3.1.

3.2.

Înțeleg că există riscul de vătămare asociat activităților desfășurate în cadrul atelierelor
menționate mai sus și sunt de acord ca propriul meu copil/minorul să participe la acestea
cu excepția (menționați, vă rugăm, activitățile pe care nu doriți sa le practice)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Sunt de acord și mă angajez să înștiințez echipa Makerkid în legatură cu istoricul medical,
restricțiile de ordin medical și particularitatile de ordin emotional ale copilului prin
completarea și transmiterea unei declarații scrise.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

4.

Sunt de acord ca în cazul unei urgențe de vătămare sau îmbolnăvire a minorului,
mentorul să ia legătura imediat cu o unitate medicală specializată, să mă înștiințeze
imediat la numărul de telefon pe care l-am menționat mai sus și să facă toate demersurile
în numele meu pentru a obține tratamentul medical adecvat. Mă oblig sa plătesc suma
aferentă în cazul unui tratament medical contra cost sau alte cheltuieli generate.
Sunt de acord ca minorul să se comporte civilizat și responsabil, să respecte regulile
stabilite și accept consecințele în condițiile in care nu se va comporta ca atare sau va
încalcă Regulamentul Taberei.
Accept că organizatorul nu poate fi făcut responsabil de eventuale vătămări pe care
minorul le poate dobândi prin încălcarea regulamentului sau a indicațiilor mentorilor în
timpul activităților.
Accept și înțeleg că sunt responsabil de aducerea și preluarea minorului la orele
precizate.
Sunt de acord și înțeleg că sunt responsabil de faptele minorului/copilului meu. Înțeleg că
activitățile presupun un anumit grad de risc
Sunt de acord ca în cazul în care minorul/copilul meu distruge un echipament să plătesc
contravaloarea acelui echipament.

Alte aspecte
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Copiii beneficiază de supraveghere din partea adulților pe tot parcursul programului de
activități. La începutul programului copiii sunt familiarizați cu locul și spațiile de activități, li
se va prezenta regulamentul și pericolele la care se pot expune prin nerespectarea
acestuia.
Copiii primesc instructaj pentru asigurarea securității înaintea fiecărei activități. Fiecare
activitate se realizează supravegheat, iar mentorul face toate demersurile pentru ca
activitatea să se realizeze în siguranță. Dacă copilul are comportamente nefirești
observând că se poate pune în pericol voluntar sau involuntar, mentorul are dreptul să îl
oprească din activitatea respectivă, putându-se decide excluderea de la aceasta fără
vreo obligație din partea organizatorului de a restitui contravaloarea activității respective.
Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru vătămări fizice sau emoționale
dobândite prin încălcarea regulamentului. În cazul în care părintele are cunoștință despre
faptul ca participantul ar putea avea un astfel de comportament, va înștiința în mod
obligatoriu echipa de mentori și își va asuma decizia de a-l lăsa în spațiu.
Copilul va respecta drepturile și bunurile celorlalte persoane. Va fi responsabil pentru
plata distrugerilor sau pierderilor provocate spațiului, echipamentelor folosite sau
celorlalte persoane. Daunele vor fi imputate părintelui sau tutorelui legal.
Cazuri speciale Organizatorul își rezerva dreptul de a nu accepta în spațiu copilul care
are restricții de ordin medical despre care echipa de instructori nu a fost înștiințată din
timp prin transmiterea declarației sau particularității medicale ce pot pune în pericol sau
aduce prejudicii celorlalți participanți sau echipei de mentori.

Am citi și mă oblig să respect regulamentul:
Nume și prenume părinte/tutore:
Data:
Semnătura
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ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a ……………………………., cu domiciliul în localitatea …………………….., str.
……………………, nr. ……., bl. ……., sc. ……., et. ……….., ap. ……., judet/sector………, telefon
…………………., născut/ă la data de ………………….., legitimat cu BI/CI seria …… nr ……………….,
emis la data de ……………….., CNP ……………………….. declar prin prezenta ca sunt de acord cu
utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal, rezultate din prezenta declarație și formularul
completat si/sau din actele/ copiile actelor depuse pentru înscrierea în vederea participării la activitățile
specifice MakerKID.
Înțeleg că prelucrarea datelor personale se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.
679/27.04.2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene (denumit în continuare
Regulamentul) pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter
personal.
Prin completarea prezentului formular, subsemnatul/a îmi exprim consimţământul expres şi neechivoc,
explicit şi informat, asupra colectării, prelucrării şi utilizării tuturor datelor mele personale, inclusiv a celor
cu caracter special prevăzute în Regulament. De asemenea, sunt de acord cu utilizarea fără restricții a
imaginii mele (fotografii, filme, clipuri etc.) exclusiv în scopul promovării activităților și rezultatelor
proiectului pe pliante, postere, broșuri, presa scrisă și audio video, site-ul proiectului etc. Imaginile nu pot
fi degradante, sau defaimatoare si nu pot aduce atingere dreptului la viață privată, decentă și/sau norme
morale.
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