
           INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA – NĂSĂUD                                                      

       PALATUL COPIILOR BISTRIȚA                                                     

     420043, Bistrița, str. Alexandru Odobescu, nr. 17 

                Tel/Fax 0263/ 211682  

      Email: palatulcopiilorbn@yahoo.com  

 

                    

                     CERERE/ FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

    ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

Nr. înregistrare................/..................................... 

Subsemnatul (nume părinte/ tutore)......………………………………….............................., în calitate 

de  reprezentant legal al minorului/ minorei (nume copil)…………….………………………………. 

solicit înscrierea acestuia/ acesteia la activităţile desfăşurate în timpul liber al copilului/ elevului, în 

cadrul Palatului Copiilor Bistrița, cercul………………………………………………………………..., 

profesor………………………………………………..………………………………………………… 

 

Date de contact  

 

Numele şi prenumele elevului/ copilului……………….…………………………………, 

vârsta….….ani 

 

Școala/ grădinița…………………….………………………………………….. Clasa/ 

grupa…..…….…… 

 

Învățător/ prof. diriginte………….……………………………………………………..………………… 

 

Adresa: str.…………………………………, nr…….bl…….ap……..localitate………………..……….. 

 

Telefon/ adresă e-mail părinte:………………………………………………………………………… 

 

CNP elev/ copil 

 

Prin prezenta declar că voi respecta regulamentul instituţiei de învățământ şi sunt de 

acord [ ] / nu sunt de acord [ ] cu publicarea de imagini de la activitățile de cerc în care apare și 

fiul/ fiica mea. 

Îmi asum corectitudinea datelor personale furnizate și faptul că voi înștiința instituția ori 

de câte ori acestea vor suporta modificări. 

Subsemnatul/ a……………………………………… prin prezenta declar că am fost informat și că 

înțeleg că datele cu caracter personal furnizate, sunt prelucrate de Palatul Copiilor Bistrița, cu 

respectarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016, exclusiv în scopul gestionării înscrierii și 

participării copilului/ elevului la cercurile palatului și la diferitele concursuri și proiecte 

extrașcolare și declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu carater personal, ale mele și ale 

copilului meu, solicitate în prezenta cerere/ fișă de înscriere. 

 Pentru activitățile ce necesită efort fizic, se solicită adeverință medicală – apt pentru efort 

(dans modern, dansuri populare, tenis de masă). 

 Se solicită certificat medical pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. 

 

Semnătura părintelui/ reprezentantului legal al copilului/ elevului...................................................... 

 

             

mailto:palatulcopiilorbn@yahoo.com


 

NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA  

PALATULUI COPIILOR BISTRIȚA 

     Deplasarea spre/ dinspre Palatul Copiilor Bistrița spre casă, se va face respectând regulile de 

circulație în vigoare. Se vor traversa străzile doar prin locurile marcate în acest sens. 

    Copiii/ elevii, care sunt însoțiți de părinți, vor fi conduși până la poarta instituției în care aceștia 

urmează să-și desfașoare activitatea. 

Este interzisă intrarea părinților care își însoțesc copiii în incinta Palatului Copiilor 

Bistrita, conform normelor de protecție anti-virus SARS-CoV-2. Aceștia își vor aduce copiii până 

la poarta instituției și vor reveni să-i preia la încheierea activităților. Copiii trebuie să respecte 

circuitele de deplasare în incinta Palatului Copiilor și procedurile de desfășurare a activităților 

care vor fi specifice fiecărui cerc, potrivit normelor de protecție anti-virus SARS-CoV-2, conform 

Ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării 5487 și Ministerului Sănătății 1494/31 

august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2). 

Copiii care sunt însoţiţi de părinţi, bunici sau alte rude ori prieteni de familie, vor fi învăţaţi de 

către aparţinători în acest sens, astfel încât să nu părăsească Palatul Copiilor neînsoţiţi, chiar dacă 

însoţitorul întârzie. 

 

Mulţumim anticipat părinţilor pentru înțelegere și conformare! 

 

Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Palatului Copiilor Bistrița, se vor 

respecta, cu strictețe, următoarele reguli: 

 Nu se va umbla sub nici un motiv la instalația electrică. Defecțiunile sesizate în funcționarea 

aparatelor electrice din dotarea cercului, vor fi anunțate profesorului coordonator de cerc; 

 Instalațiile sanitare vor fi folosite în mod corespunzător și civilizat; 

 În timpul așteptării începerii activității/ ședinței de cerc este interzisă alergarea în interiorul 

clădirii, precum și desfășurarea oricărui joc ce presupune mișcare sau zgomote; 

 Deplasarea în curte și pe scări se face cu atenţie; nu este admisă cățărarea pe garduri/ 

balustrade/ bănci/ în copaci; 

 La intrarea în sălile de cerc, se vor depune la cuier hainele și ghiozdanele sau alte bagaje, iar 

copiii/ elevii se vor deplasa la locurile stabilite la începutul anului școlar; 

 În sala de dans vor fi respectate normele specifice activității care se desfășoară, norme ce le 

vor fi aduse la cunoștință elevilor de către profesorul coordonator de cerc; 

 În situația în care din motive de sănătate sau alte motive întemeiate copilul/ elevul va lipsi 

mai mult  de o activitate/ ședință de cerc, părintele ia legătura cu coordonatorul de cerc; 

 Copiii/ elevii care absentează nemotivat de 3 sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluși 

de la activități; 

 Activitățile/ ședințele de cerc se desfășoară în timpul liber al copilului/ elevului, în afara 

orelor de after school sau alt tip de activitate și vor fi pe durata a 100 de minute/ săptămână. 

 

Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea copilului/ elevului din Palatul Copiilor 

Bistrița. 

Palatul Copiilor Bistrița este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui 

accident cauzat de nerespectarea normelor de mai sus. 

                                                                      

Am luat la cunoștință: 

Semnătură elev……………………………………………..……………     

Semnătură părinte/ reprezentant legal ……............................................. 


