Termeni și condiții de participare la cursurile/activitățile organizate
de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Prezentul regulament stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea și desfășurarea
cursurilor/activităților în anul educațional 2018 – 2019, în cadrul Clubului de Excelență al
Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României.
Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru cursanți, părinți, cadre didactice și FDVDR.
FDVDR, în calitate de organizator, își ia angajamentul:
1. Să ofere cursuri gratuite și servicii educaţionale de calitate;
2. Să asigure măsuri de protecţie a sănătăţii şi securităţii cursanţilor pe perioada prezenţei în
incinta FDVDR;
3. Să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea cursantului, viaţa privată şi
familială a acestuia;
4. Să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări sau solicitări din partea
cursanţilor sau a părinților.
Cadrele didactice trebuie:
1. Să îndeplinească sarcinile de serviciu la cele mai înalte standarde;
2. Să cunoască şi să aplice în mod adecvat teoriile moderne ale învăţării în vederea
construirii unui demers didactic centrat pe cursant, în scopul dezvoltării sale;
3. Să promoveze spiritul de colegialitate şi respectul reciproc între cursanţi;
4. Să informeze părinții referitor la evoluția cursanților;
5. Să înștiințeze FDVDR cu privire la orice problemă apărută în cadrul cursurilor;
6. Să rezolve pe cale amiabilă conflictele care pot să apară în relaţiile dintre cursanţi,
evitând un limbaj sau ton necorespunzător.
Cursanții trebuie:
1. Să respecte FDVDR, personalul și pe colegii săi;
2. Să respecte programul de desfășurare al cursurilor;
3. Să participe în mod regulat, cooperant şi activ la cursuri. Acumularea a 3 absenţe
nemotivate consecutive atrage excluderea acestuia de la curs, consecință care poate afecta
înscrierea pentru noi cursuri viitoare;

4. Să informeze FDVDR despre participarea la olimpiade, concursuri și de rezultatele
obținute în cadrul acestora;
5. Să țină cont de lecturile recomandate în cadrul cursurilor, care deşi nu au caracter
obligatoriu, sunt esenţiale pentru o bună asimilare a cunoştinţelor dobândite, precum şi
pentru dezvoltarea vocabularului, a aparatului critic şi a culturii generale. În evaluarea
cursanților se va ține cont de acest criteriu.
6. Să fie evaluați periodic;
7. Să evite orice formă de agresivitate și violență;
8. Să evite deteriorarea bunurilor instituţiei;
9. Să păstreze curățenia în sala de curs, atât pe parcursul derulării cursului cât și după
finalizarea acestuia;
10. Să nu părăsească sala de curs și să nu utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor, decât
cu acordul cadrului didactic;
11. Să folosească aparatura electronică a FDVDR doar în prezența profesorului și cu acordul
acestuia;
12. Să nu consume alcool şi produse alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat
(gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea sau în
curtea institutiei;
Părinții:
1. Au dreptul să fie informaţi periodic referitor la evoluția şi comportamentul propriului
copil;
2. Au dreptul să solicite rezolvarea unor stări confictuale în care este implicat propriul copil,
prin discuţii amiabile sau cereri scrise;
3. Pot solicita o discuţie într-un cadru adecvat cu profesorul de specialitate, cu directorul de
programe sau directorul general, pentru consiliere,
prezentarea problemelor,
nemulțumirilor și neclarităților;
4. Au obligația să anunțe din timp, telefonic sau prin email, dacă elevul nu se prezintă la
curs și să motiveze absența acestuia;
5. Trebuie să își dea acordul în scris pentru participarea cursanților la cursurile care se vor
desfășura și în alte locații, în afara sediului FDVDR;
6. Au obligația să informeze FDVDR în cazul în care copilul, din motive diverse, nu va mai
putea participa la cursuri;
7. Trebuie să dea curs solicitării conducerii instituţiei, ori de căte ori este necesar, de a lua
măsuri cu privire la conduita sau evoluţia cursantului;

8. Trebuie să răspundă material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul FDVDR,
cauzate de cursant.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin completarea formularului de înscriere și participarea la cursuri va exprimati acordul ca
Fundația Dan Voiculescu sa prelucreze datele dumneavoastra personale in vederea derularii
activitații sale, a transmiterii de informatii de interes general si despre proiectele sale, de
asemenea confirmati ca ati citit si sunteti de acord cu POLITICA DE CONFIDENTIALITATE a
site-ului www.fundatiadanvoiculescu.ro.
Datele colectate si utilizarea acestora:
•

•
•

Datele de identificare ale copilului (nume, prenume, data nașterii, localitatea, scoala,
medii) – datele sunt folosite pentru realizarea evidenței participanților la cursurile
fundației, precum și a repartizării acestora în grupele potrivite, conform varstei,
aptitudinilor etc
Numarul de telefon – este utilizat pentru comunicari SMS și audio privind programul
înscrierilor, cursurilor și activităților, precum și a diferitelor detalii organizatorice
Adresa de e-mail – este utilizată pentru transmiterea de comunicări, oferte, informări, etc

Mentiuni:
•

In cadrul evenimentelor organizate de Fundația Dan Voiculescu sunt realizate materiale
video si foto care ulterior sunt folosite in scopuri promotionale prin publicarea pe site-ul,
paginile de social media, canalul de youtube etc. proprii sau pe cele ale partenerilor. De
asemenea materialele foto si video pot folosite pentru realizarea de spoturi de promovare
difuzate pe canale de televiziune nationale.

Drepturile dvs.:
Datele dvs personale sunt protejate de catre Regulamentul General pentru Protectia datelor cu
caracter personal nr. 679/2016. Puteti interveni asupra acestora oricand doriti si puteti solicita:
-

informarea si consultarea datelor personale

-

actualizarea datelor personale
stergerea datelor personale
restrictionarea prelucrarii datelor prelucrate

Responsabilitatea noastra:
Colectarea datelor personale se face numai in scopurile specificate si datele nu vor fi procesate
intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri.
Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera care asigura
securitatea necesara

