
PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR

Nr. înregistrare:………………                                                   Director,
Data.........................……

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul,  …….......................…………………….  în  calitate  de  reprezentant  legal  al  minorului/
minorei…….................……………….............……….........., solicit înscrierea acestuia/acesteia la activităţile
desfăşurate în cadrul Palatului National Copiilor ...................................................., în anul şcolar 2020-2021
Date de contact:
Elevul/copilul  ………………………………………………….................................................

Unitatea de învăţământ …………………………………………............................................

Clasa/grupa............................................................................................................................. 

Adresa ………………………………………......................................................................…....  

Telefon părinte…………………….................................................................………….........

Cercul (Grupa)...…………………………………………………………………………........

Adresa e-mail:………………………............……………

Prin prezenta declar că voi respecta  Regulamentul de funcționare al PNC, Normele PSI și normele de
prevenire a infectării cu noul coronavirus SARS-COV-2 în vigoare, precum și Normele de protecție civilă
şi sunt de acord/ nu sunt de acord cu publicarea de imagini de la activitățile de cerc în care apare și fiul/fiica
mea. Atașez prezentei cereri adeverința medicală eliberata de medicul de familie1 

NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA PALATULUI COPIILOR
Elevii, care sunt însoțiți de părinți, vor fi conduși doar până la intrarea în incinta Palatului de unde vor fi preluați de
către cadrele didactice de la cerc. La finalul orelor copii vor fi condusi pănâ la ieșirea din instituție de către cadrul
didactic coordonator.
Purtarea măștii este obligatorie pentru toți copii, cu excepția cercurilor care presupun activitate cu efort fizic.
Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Palatului Copiilor, se vor respecta, cu strictețe, următoarele
reguli:
 Nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalația electrică. Defecțiunile sesizate la funcționarea aparatelor electrice

din dotarea cercului,  vor fi  anunțate profesorului.  Instalațiile sanitare vor fi  folosite,  în mod corespunzător și
civilizat, atât de către copii, cât și de părinți/aparținători.

 Este interzisă prezența nesupravegheată a copiilor în instituție
 În sălile unde are loc activitate fizică vor fi respectate normele specifice tipului de activitate care se desfășoară,

norme ce le vor fi aduse la cunoștință elevilor de către profesorul îndrumător de cerc. 
Palatul Național al Copiilor  este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident cauzat de

nerespectarea normelor de mai sus.

Elevii care absentează nemotivat de 2 sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluși de la cursuri. In situația în
care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, elevul va lipsi mai mult de o sesiune a cercului, absența trebuie
anunțată profesorului conducator de cerc. Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea înscrierii elevului la Palatul
Copiilor.

Semnătura reprezentantului legal al copilului/elevului    ………………………......

1 Pentru copii care se înscriu pentru cursuri față în față și/sau care presupun efort fizic


