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Acord de participare

Subsemnatul/a,_________________________________________, în calitate de elev,
posibil participant, declar că sunt de acord să particip la Şcoala de Vară “Cum ar fi să fii
MEDIC STOMATOLOG?” – BeSTOMATIS, organizată de Facultatea de Medicină Dentară
- Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, în perioada 17 – 31
Iulie 2022, în Iași, judeţul Iași.
De asemenea, autorizez organizatorii să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru
siguranţa mea şi buna desfăşurare a activităţilor.
Menţionez, de asemenea, că am luat la cunoştinţă care sunt regulile ce nu pot fi încălcate
pe tot parcursul proiectului. Respectarea acestor reguli are ca scop evitarea unor incidente
nedorite pentru care organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea.
Pentru orice eventualitate, datele mele de contact sunt:
Telefon:______________________________
Email:________________________________
Acordul este valabil pe întreaga perioadă de desfăşurare a proiectului.

Semnătura elev,

Data,
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Drepturile și obligațiile elevului participant
pe perioada desfășurării programului educațional
Şcoala de vară –Cum ar fi sa fii MEDIC STOMATOLOG! - BeSTOMATIS
Art. 1. Participanţii au următoarele drepturi:
a) să folosească pe parcursul programului educațional, în mod gratuit, infrastructura pusă la
dispoziţie;
b) să beneficieze de asistenţă medicală în caz de urgenţă;
c) să beneficieze de protecţia datelor cu caracter personal;
d) să beneficieze de un tratament egal şi nediscriminatoriu pe parcursul desfăşurării
activităților din cadrul programului educațional.
Art. 2. Participanţii au următoarele obligaţii:
a) să respecte Regulamentul Şcolii de vară;
b) să participe la toate activitățile programului educațional;
b) să aibă o ţinută şi un comportament civilizat;
c) să nu angajeze numele Şcolii de vară în acţiuni defăimătoare care pot aduce prejudicii
imaginii evenimentului şi/sau organizatorului;
d) să respecte indicaţiile şi deciziile organizatorilor, precum şi îndrumările cadrelor didactice,
mentorilor și studenților însoţitori pe toată perioada desfăşurării Şcolii de vară;
e) să nu părăsească grupul din care fac parte neînsoţiţi sau fără permisiunea cadrelor
didactice, mentorilor și studenților însoţitori sau al organizatorilor;
f) să păstreze curăţenia în toate spaţiile pe care le folosesc, inclusiv în cele naturale;
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g) să nu deterioreze/ distrugă bunurile materiale existente în spaţiile de cazare şi în celelalte
locaţii în care se vor desfăşura activităţile Şcolii de vară;
h) să nu deţină şi să nu consume ţigări, alcool, droguri, băuturi energizante;
i) să trateze cu respect toate persoanele cu care vine în contact (organizatia gazda, alti
benficiari) şi fără a discrimina în funcţie de rasă, etnie, sex sau orintare sexuală, convingeri
politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie
economică sau orice alte asemenea criterii.
Semnătura

Data,
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elev,

