ACADEMIA DE SAH COTNARI
Tel: 0745009623, 0741 66 53 84
cotnarichessacademy.ro
academiadesahcotnari@gmail.com
Nr.

din 19.08.2019

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul, ……………………………................................………… în calitate de reprezentant legal al
minorului/minorei……………………………..............................................., solicit înscrierea acestuia/acesteia la
activităţile desfăşurate în cadrul Academiei de Sah Cotnari.
Date de contact:
Elevul/copilul ……………………………………………..…................................CNP ………..……………………………………
cu domiciliul in…………… strada.............................................................. nr.........bloc.......sc.........et........ap.........,
telefon fix/ telefon mobil.........................................înscris la unitatea de învăţământ. 1 …………………………Clasa /
grupa........
Copilul are în școala de bază program :

dimineață □

după amiază □

MAMA:
Numele şi prenumele.................................................................................... telefon fix /
mobil............................................. adresa de e-mail……………………………………..loc de muncă...........................
ocupaţia..............................................
TATA:
Numele şi prenumele.................................................................................... telefon fix
/mobil............................................. adresa de mail……………………………………….loc de muncă...........................
ocupaţia..............................................
Menţionăm că elevul este în grija bunicilor/tutore/susţinător legal
3...................................................................cu

domiciliul în strada..................................................,

nr...........bloc..........sc.........et........ap........., telefon fix/mobil................................

NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA ACADEMIEI DE SAH COTNARI
 Copiii care sunt însoțiți de părinți, bunici, alte rude sau prieteni de familie, vor fi învățați să nu
părăsească sala de curs neînsoțiți și să-și aștepte însoțitorul.
 Părinții/însoțitorii se vor asigura că elevul a fost preluat de cadrul didactic pentru desfășurarea
cursurilor;
Pentru evitarea posibilelor accidente în incinta Academiei, se vor respecta, cu strictețe, următoarele reguli:
 Nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalația electrică iar defecțiunile sesizate la funcționarea
aparatelor electrice din dotarea cercului vor fi anunțate profesorului/personalului de supraveghere.
 Instalațiile sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător și civilizat.
 Este interzisă alergarea în interiorul salii de curs şi perturbarea desfăşurării activităţilor.
 În sala de curs vor fi respectate normele specifice activității care se desfășoară, norme ce le vor fi aduse
la cunoștință elevilor de către profesor la inceput şi ori de câte ori aceasta se impune.
 Academia de Sah Cotnari este degrevata de orice responsabilitate în situația producerii unui accident
cauzat de nerespectarea normelor de mai sus.
 Nerespectarea acestor reguli conduce la excluderea elevului de la cursurile Academiei de Sah Cotnari.
Sunt de acord să respect condițiile stabilite de Academia de Sah Cotnari.
Anexez copie după certificatul de nastere al copilului.
Data: .............................................
Nume si semnătura reprezentantului legal al copilului/elevului.............................................................................

