TERMENI SI CONDITII

Pentru activitatea “Scoala de Vara” 2018 la CASA INSORITA
 Conditii restituire costuri in diverse cazuri
In caz de neparticipare din diverse motive, la SCOALA DE VARA pentru perioada in care copilul a fost
inscris, avansul nu se restituie.In caz de imbolnavire pentru mai mult de 3 zile consecutive, in perioada in
care copilul a fost inscris, se restituie taxa aferenta zilelor in care copilul nu a participat (altele decat
primele 3 zile) din motive de boala, in baza unei dovezi medicale.
Suntem nevoiti sa ne acoperim de aceste riscuri (de neparticipare), deoarece toate mesele se antameaza
cu o saptamana inainte si nu mai pot fi modificate. De asemenea, personalul suprveghetor si personalul
chemat pentru diverse activitati, este in functie de numarul de copii inscrisi.
 Asistenta medicala
Scoala de vara Casa Insorita va beneficia, in caz de nevoie, de acces la cabinetul medical al Liceului Silvic.
In plus, va exista o trusa de prin ajutor pentru diverse accidentari minore si inevitabile ce pot aparea in
timpul jocurilor. Acestea vor fi gestionate de catre personalul supraveghetor aflat la fata locului.In cazul
in care apar situatii mai grave, se vor anunta parintii si cu acordul acestora se va recurge la cea mai
potrivita modalitate de a gestiona situatia.In cazul in care exista un tratament medicamentos pe care
copilul trebuie sa il urmeze, acesta va fi gestionat de catre adultii insotitori ai Scolii de Vara.
Organizatorii asigura parintii ca se vor lua toate masurile necesare de prevenire al accidentelor. TOTUSI,
parintii trebuie sa inteleaga ca se pot produce mici accidente specifice activitatilor in aer liber (entorse,
luxatii, fracturi, zgarieturi, julituri, etc.) si prin semnarea formularului de inscriere, organizatorii Scolii de
Vara sunt absolviti de orice vina in conditiile nerespectari regulilor si al instructajului de catre copil.
 Bagajul copilului:
Bagajul zilnic al copilului trebuie sa contina un recipient pentru apa si un rand de haine de schimb. De
asemenea poate contine obiecte personale/jucarii de care copilul trebuie sa aibe grija. Nu recomandam
folosirea telefoanelor mobile pe timpul orarului Scolii de Vara. Pentru orice comunicare intre copilparinte-supraveghetor, va exista un telefon in permanenta, ce poate fi folosit de oricare dintre parti.
Nu sunt permise in bagaj obiecte sau substante care pot rani (chiar daca acestea au o alta destinatie),
aparatura electronica scumpa, bijuterii, etc. Personalul Scolii de Vara nu isi asuma responsabilitatea
pentru pierderea sau instrainarea obiectelor de uz personal ale participantilor. De asemenea, nu este
permisa folositea bicicletelor in intervalul orar desfasurarii programului Scolii de Vara, deoarece spatiul
interior al Liceului silvic este destul de mare si copii nu pot fi supravegheati daca se indeparteaza de vila
in care se desfasoara activitatile Scolii de Vara. Ceea ce este permis, sunt TROTINETELE SI ROLELE.

 Reguli de buna purtare
Echipa Scolii de Vara se va asigura si va face toate eforturile pentru ca toti copiii sa beneficieze de un
tratament uniform si echidistant. Tocmai in acest sens, copii vor fi impartiti grupe functie de varsta, si
afinitati, tocmai pentru ca activitatiile sa fie adaptate nevoii lor. Totusi, in cazul in care copilul nu
respecta regulile de conduita, fura, absenteaza sau refuza sa participe la activitati fara un motiv
intemeiat, manifesta acte de violenta (verbala sau fizica), organizatorii sunt indreptatiti sa solicite
retragerea copilului din program in cel mai scurt timp, fara restituirea sumelor achitate.
 Desfasurare activitati la strand
Pentru ca in anii precedenti, a existat o zi pe saptamana in care Scoala de Vara s-a desfasurat la unul din
strandurile din Timisoara, si anul acesta ne propunem sa continuam aceasta traditie. Ziua de strand va fi
comunicata in timpul saptamanii – functie de conditiile meteo. Pentru ziua de strand, toate mesele si
gustarile vor fi achizitionate si servite in incinta strandului. In afara de apa, 2 gusrati, mic dejun si pranz –
recomandam parintilor sa lase copiilor bani in cazul in care au voie sa consume sucuri sau inghetata.
 Masa
Pe toata perioada desfasurarii Scolii de Vara, cele 2 mese principale se vor servi in incinta cantinei
Liceului Silvic si a gradinitei aferente (cantina acreditata cu toate avizele necesare), care se afla la 100 m
de vila in care isi desfasoara activitatea Scoala de Vara Casa Insorita. Micul dejun la ora 09:30, pranz la
ora 13:30. Pana la ora 18:-- vor fi servite 2 gustari in incinta vilei in care se desfasoara activitatile. Meniul
saptamanal va fi afisat in fiecare zi de luni.
 Pagube materiale
In cazul in care un copilul, constient sau din neatentie/rea vointa, produce daune in interiorul locatiilor,
echipamentelor sau tertelor persoane, parintii vor fi obligati sa suporte cheltuielile aferente.

S.C. Active Power Life SRL,
organizatoare a scolii de vara CASA INSORITA 2018
__________________________

BENEFICIAR,
parinte:
(nume si semnatura)
__________________________
Copil (nume)
__________________________

