
                                

 

 

ACORDUL PĂRINŢILOR/TUTORILOR LEGALI 

 

 Subsemnatul .......................................................................................................... în calitate de 

părinte/tutore* al elevului/elevei ......................................................................................................, în 

clasa …….… la …………………………………………………………….………………..…………… 

declar că sunt de acord ca acesta/aceasta să participe la etapa naţională a Olimpiada Naţională de 

Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII, etapa zonală, organizată de Ministerul Educaţiei prin 

Inspectoratul Şcolar Județean Buzău și Liceul de Arte Margareta Sterian, din Buzău, în perioada 23-25 

martie  2023 la Buzău. 

1. Să semneze un angajament prin care se obligă ca pe timpul desfăşurării Olimpiadei să 

respecte măsurile stabilite de organizatori (Tabelul nominal cuprinzând participanţii la 

olimpiadă în care declară că au luat la cunoştinţă regulile de comportare şi securitate privind 

participarea la Olimpiadă și cele legate de respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare 

din România referitoare la competițiile școlare). 

2. În cazul nerespectării acelor măsuri sunt de acord ca organizatorii să excludă elevul/eleva 

din concurs, fiind informat asupra acestui lucru în prealabil. În cazul elevului minor, voi veni 

personal să preiau copilul. 

3. Să prezinte la sosirea în Buzău carnetul de elev vizat. 

4. Să participe la toate activităţile incluse în concurs. 

5. Să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în 

situaţia în care nu se va comporta ca atare. 

6. Suntem de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, 

organizatorii să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să 

acţioneze în numele meu în vederea acordării de îngrijire medicală şi să obţină tratamentul 

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

medical contra cost. 

7. Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu, iar în cazul în care 

acesta produce daune în cadrul unității organizatoare sau a spațiilor de cazare, mă oblig să 

plătesc daunele respective.  

8. Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am 

discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca fiul/fiica mea să fie supus procedurilor 

disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine orice fel de 

substanţe psihotrope. 

 

În caz de urgenţă, pot fi contactat, la următoarele numere de telefon:  

Telefon fix: ......................................... ....................................     

Mobil:........................................................................................ 

E-mail: ........................................................................................ 

 

Numele şi prenumele părintelui:     

........................................................................................   Semnătura   ............................  

 

* în cazul în care diferă numele de familie al părinţilor/tutorilor de cel al participantului la Olimpiadă 

este necesară copia unui document care să ateste aceste diferențe. 

 


