REGULAMENT PENTRU PARTICIPARE LA ȘCOALA DE VARĂ
POLITEHNICA 100 % PERFORMANȚĂ

Art 1. Atât părinții/tutorii participanților vor lua la cunoștință următoarele prevederi ale
prezentului regulament. Participanții vor:


respecta întocmai programul activităţilor de proiect;



respecta regulamentul şi normele de securitate ale activităţilor, precum și normele
pentru care au primit din partea UPT acordul de participare;



avea un comportament decent şi cooperant cu organizatorii - membri în echipa de
implementare a proiectului;



investi timp, energie şi vor manifesta deschidere şi atitudine de colaborare (cu echipa
de organizatori) pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;



înţelege că le sunt interzise în mod categoric realizarea de fotografii şi filmări fără
acordul subiecţilor, consumul de alcool, droguri, substanţe nocive sau care pun în
pericol propria sănătate sau a grupului constituit.



înțelege că le sunt interzise introducerea şi utilizarea în cadrul grupului a armelor,
muniţiilor, obiecte contondente, ascuţite sau tăioase care pot vătăma membri ai grupului
constituit etc.

Art.2. Părinții sunt de acord ca propriul copil să se comporte civilizat şi responsabil, să
respecte regulile stabilite şi să accepte consecinţele în situaţia în care nu se vor comporta ca
atare.
Art.3. Părinții acceptă să rămână la latitudinea Universității Politehnica din Timișoara să
modifice aspecte legate de transport, cazare şi alte servicii, după cum consideră necesar, pentru
buna funcționare a activităților și siguranța copiilor.
Art.4. Părinții sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabili pentru faptele copilului lor.
Universitatea este absolvită de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această deplasare
în Timișoara, cu excepţia celor cauzate de neglijenţa organizatorilor.
Art.5. Părinții înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt
interzise şi au discutat acest lucru cu copilul lor. otodată sunt de acord ca propriul lor copil să
fie supus procedurilor disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va
deţine astfel de substanţe psihotrope.
Art.6. Părinții înţeleg faptul că elevii care nu respectă prezentul regulament pot să fie excluşi
de universitate de pe lista participanţilor la astfel de activități.

Art.7. Părinții sunt de acord că, în cazul în care copilul comite o faptă gravă pe perioada Școlii
de vară – Politehnica™ 100% performanță, rămâne la latitudinea UPT să solicite excluderea
lui din program și trimiterea lui acasă, ei fiind informați asupra acestui lucru în prealabil. În
cazul elevului minor, parinții își vor prelua copilul.
Art. 8. Părinții se obligă să retragă copilul din cadrul Școlii de vară – Politehnica™ 100%
performanță dacă coordonatorii proiectului solicită aceasta, ca urmare a nerespectării
prevederilor de la Art 1.
Art. 9. Părinții se angajeză să acopăre daunele materiale provocate din vina copilului lor pe
perioada desfăşurării activităţilor din cadrul Școlii de vară – Politehnica™ 100% performanță.
Art. 10. Părinții sunt de acord ca în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului,
organizatorii să îi înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să
acţioneze în numele lor şi să obţină tratamentul medical al copilului. Astfel, părinții se obligă
să plătească suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost.
Părinții vor transmite observatiile medicale ale participanților (boli cronice ale copilului,
alergii, intoleranţe), înainte de sosirea copilului la Timișoara.
Art. 11. Părinții sunt de acord ca organizatorii să anunţe organele de intervenţie de urgenţă,
dacă realitatea o impune.
Art. 12. Părinții sunt de acord ca fiul/fiica lor să apară în eventualele elemente de vizibilitate
ale proiectului şi ale Universităţii Politehnica din Timişoara, rezultate în urma derulării
activităţii,
Art. 13. Părinții vor transmite un număr de telefon unde se angajează să răspundă pe perioada
desfăşurării activităților proiectului.
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