
ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI  

pentru participarea copilului la Programul Angloville 

 

Numele şi prenumele copilului: _________________________________________________ 

 

Data nașterii copilului: ________________________________________________________ 

 

Școala: ________________________________________________ Clasa: _____________ 

 

Programul Angloville: Satul Englez Junior / Kids 

 

Perioada de desfășurare a Programului Angloville: __________________________________ 

 

Locul de desfășurare a Programului Angloville:  

o Complex Pensiunea Gențiana, Județul Brașov 

o Complex Maggie’s Ranch, Județul Brașov 

 

Numele, prenumele și datele de identificare ale părintelui/tutorelui: 

____________________________________________________________________,domiciliu 

____________________________________________________________________,CNP 

____________________________________  

 

Număr telefon și adresă email ale părintelui/tutorelui: 

____________________________________________________________________________ 

 

Persoane și date de contact pentru situația în care părintele/tutorele nu poate fi contactat:  

1. Nume și prenume ___________________________________________________, număr 

telefon ___________________________ email ____________________________________ 

2. Nume și prenume ________________________________________________, număr 

telefon ___________________________ email ____________________________________ 

 

În caz de urgență, părintele/tutorele poate fi găsit 24 din 24 ore la numerele de telefon: 

__________________________________________________________________________ 

 

Denumirea și datele de identificare ale organizatorului: Societatea Angloville S.R.L., cu sediul în 

Bucureşti, Str. Eugeniu Carada nr. 5-7, Bl. A, Sc. 1, Et. 2, Ap. 9, Sector 3, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/8519/2015, CUI RO34763465, email: office@angloville.ro, 

 

Reprezentantul desemnat al organizatorului: Biță Adrian-Claudiu 

 

 



 

Denumirea și datele de identificare unităţii de cazare și masă (partener al organizatorului):		

• Pensiunea Gențiana – „PERFECT EXCLUSIV TOUR S.R.L.” înregistrată la Registrul 
Comerţului sub J29/2137/2016, CUI 36826055, Adresa sediu social: Str. Horia 8, 
Bușteni, Jud.Prahova; Adresa punct de lucru Pensiunea Gențiana: Str. Cavaler Ioan de 
Pușcariu, Nr.77, Bran, Jud. Brașov 

• Maggie’s Ranch – „BUMA S.R.L.” înregistrată la Registrul Comerţului sub 
J08/1496/2006, CUI RO18786491, Adresa sediu social: str. Coltul Putinarilor, nr. 71, 
Brașov, Jud. Brașov; Adresa punct de lucru Maggie’s Ranch: Strada Valea Glajariei, km 
6, Râșnov, Jud. Brașov 

Scopul participării la Programul Angloville: instruire și îmbunătățire a competențelor lingvistice 

de limba engleză, agrement 

 

Părintele/tutorele copilului, cu datele de identificare de mai sus, declar că am fost informat de 

către organizatorul Angloville, cu datele de identificare de mai sus, despre următoarele aspecte 

privind Programul Angloville la care va participa copilul meu, că sunt de acord cu acestea, că 

mi-am informat copilul despre regulile de conduită ce trebuie respectate pe parcursul derulării 

Programului si că răspund de conduita și urmările acțiunilor/inacțiunilor acestuia, după cum 

urmează: 

 

• Voi asigura copilului îmbrăcăminte și încălțăminte specifice sezonului în care urmează să se 

desfășoare Programul Angloville, atât pentru activitățile de interior, cât și pentru cele care se 

vor desfășura în aer liber. 

• Programul Angloville cuprinde, pe lângă activitățile de interior, și activităţi fizice si sportive 

(de exemplu: plimbări, mers în drumeții montane pe trasee cu dificultate ușoară si medie, 

excursii în apropierea locației unde se desfășoară programul, jocuri – fotlbal, basket, volei). 

• Înţeleg că există riscul de vătămare asociat sau nu activităţilor fizice şi sportive menţionate 

mai sus şi sunt de acord ca fiul/fiica meu/mea să participe la acestea, cu excepţia 

______________________________________________________________________. 

• Precizez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de 

dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ și se administrează 

direct de către copil / necesită asistență din partea reprezentanților organizatorului în 

următorul mod 

__________________________________________________________________________



____________________________________________________________________ / 

necesită asistență medicală specializată 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ , ce 

urmează a fi asigurată de mine după cum urmează 

_______________________________________________________________________. 

IMPORTANT! Menționez că până în prezent, copilul meu a dezvoltat alergii la următoarele (a se 

preciza atât alergiile alimentare, respiratorii, la medicamente, înțepătura de albină/viespe/alte  

insecte, etc.) și că va avea asupra sa tratamentul necesar în această situație (precizați 

tratamentul și modul de administrare)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

• Înțeleg că, pentru a participa Programul Angloville, cel târziu la data prezentării pentru 

plecare, trebuie să prezint și să înmânez organizatorului aviz medical și epidemiologic 

eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de plecare de către medicul de familie în evidența 

căruia se află copilul, document medical care sa ateste faptul acesta este clinic sănătos și că 

poate participa la activitățile fizice sau, după caz, sportive, specifice Programului. 

• Îmi exprim acordul ca, în cazul unei urgențe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, 

însoţitorul său / reprezentantul organizatorului să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o 

unitate medicală specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical 

al copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical 

contra cost. 

• Mă oblig să îmi informez copilul să se comporte civilizat și responsabil pe tot parcursul 

derulării Programului Angloville și declar că accept consecinţele legale, inclusiv pe cele 

materiale, în situaţia în care acesta nu se va comporta ca atare, eu fiind răspunzător pentru 

toate consecințele materiale cauzate ca urmare a acțiunii/inacțiunii copilului meu. Cunosc și 

îmi asum faptul ca, în situația încălcării semnificative a regulilor de comportament de către 

copilul meu, inclusiv în cazul încălcărilor legale, acesta va putea fi exclus din Program și voi 

fi obligat/ă să fac demersurile necesare pentru preluarea acestuia din Program, imediat, pe 

propria cheltuială, fără rambursarea sumei plătite pentru înscrierea și participarea la Program 

şi fără posibilitatea de continuare ori reluare a Programului. Răspunderea pentru producerea 

de daune cu privire la bunuri sau persoane rezultate din asemenea acțiuni/inacțiuni îmi va 

aparține în exclusivitate, înțelegând că organizatorul, unitatea de cazare și masă ori 

transportatorul nu vor putea fi trași la răspundere decât în situația în care astfel de fapte ar 

rezulta din propria neglijență. Comportamentul civilizat și responsabil se referă, fără a se 

limita doar la acestea, la următoarele acțiuni/inacțiuni în legătură cu care mi-am informat 

copilul:  

a) Să aibă o conduită civilizată și responsabilă, în acord cu normele legale și de etică; 

b) Să respecte orarul activităților comunicat de reprezentanții Angloville; 



c) Să urmeze instrucţiunile reprezentanților Angloville cu privire la derularea Programului; 

d) Să nu părăsească locația și grupul; 

e) Să respecte regulamentele interne ale locației în care se desfășoară Programul; 

f) Să nu producă, prin acțiune sau inacțiune, prin folosirea necorespunzătoare a 

echipamentelor, distrugeri ori deteriorări facilităților puse la dispoziție sau locației în care 

se desfășoară Programul; 

g) Să se abțină de la orice acţiuni sau inacţiuni care ar perturba desfășurarea normală a 

Programului sau care ar pune în pericol siguranța, viața, sănătatea sa ori pe a celorlalți 

participanți, a angajaților și/sau partenerilor ori angajaților partenerilor Angloville sau a 

altor persoane prezente în zona de pregătire; 

h) Să nu dețină și să nu folosească obiecte ori substanțe care pot pune în pericol viața sau 

sănătatea mea ori a altor persoane (arme sau obiecte asimilate, substanțe explozibile, 

periculoase, toxice, iritante, etc); 

i) Să nu consume și să nu determine alte persoane să consume substanțe interzise; 

j) Să nu consume droguri sau alte substanțe asimilate; 

k) Să nu consume alcool sau tutun; 

l) Să nu consume băuturi energizante; 

m) În drumeții/excursii și oriunde în afara locației de cazare, să nu consume ciuperci, plante, 

fructe de pădure, etc. fără acordul reprezentantului organizatorului. 

• Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la datele, orele şi locurile 

precizate anterior pentru plecare și sosire.  

• Sunt de acord cu realizarea de filmări și fotografii, în care să apară și copilul meu, de către 
organizatorul Angloville, în scopul de a ilustra materialele sale promoționale în activități de 
marketing. 

• Înțeleg și sunt de acord cu faptul că organizatorul Angloville S.R.L. va monitoriza respectarea 

de către administratorul locației în care se desfășoară Programul Angloville a tuturor 

obligațiilor în legătură cu prestarea activităților de cazare și masă conform convenției 

încheiată între Angloville și prestatorul acestor servicii, precum și respectarea de către 

partenerul transportator a obligațiilor asumate cu privire la transport, orice eventual incident 

în legătură cu aceste servicii atrăgând răspunderea partenerilor de profil ai Angloville. 

 

Prezentul acord a fost dat astăzi _____________2018. 

                                                       Nume și prenume părinte/tutore  

        __________________________  

Nume și prenume copil 

___________________________ 

        Semnătura părintelui/tutorelui 

             
        ___________________________	


