
 
 

Acordul parintilor privind participarea copiilor la ROBO CARO SUMMER CAMP 
 
 

 
Subsemnatii, nume/prenume  .........................................................................,  CNP 

............................... si nume/prenume   ........................................................................................,  

CNP............................................ in calitate de parinti, inscriem de buna voie copilul nostru, minorul 

........................................................................., la cursurile organizate de S.C. ................................ SA,  

in cadrul ROBO CARO SUMMER CAMP, cu sediul în Str.............................., Bucuresti, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. .......................... CUI ........................... , in perioada 

......................................... . 

Prin prezenta, confirmam că suntem de acord ca fiul/fiica mea 

............................................................... să participe la cursurile organizate in cadrul ROBO CARO 

SUMMER CAMP si autorizez organizatorul – ......................................... - să intreprindă tot ceea ce 

este necesar pentru siguranta fiului/fiicei mele si buna desfăsurare a activitatii. 

Ma angajez ca voi aduce la sediul ROBO CARO Summer Camp  prezentul Acord de participare 

la cursurile organizate in cadrul ROBO CARO SUMMER CAMP, in perioada........................., semnat in 

original, precum şi Adeverinţa medicală pe numele minorului privind starea de sanatate a copilului. 

Adeverinţa medicală trebuie eliberată de medicul de familie al copilului şi va conţine specificaţia 

„Clinic sanatos, apt pentru integrare in colectivitate” şi alte informaţii relevante (ex. Alergii, daca se 

afla sub tratament medical, etc.), fiind necesara pentru participarea copilului la activităţile sportive, 

distractive si educative. 

Neinformarea despre o conditie speciala de sanatate, dieta sau comportament, ofera dreptul 

organizatorului sa decida intreruperea cursurilor copilului. 

  
De completat si semnat de catre parinte/tutore: 
 
1. Am luat la cunostinta si am acceptat toate conditiile de inscriere si participare la ROBO CARO 

SUMMER CAMP inclusiv cele de reziliere din Acordul de participare. 

2. Am citit si am acceptat programul ce va fi urmat si conditiile de pret si plata conform Acordului 
de participare. 

3. Declar ca, in cazul in care fiul/fiica mea va contacta o boala contagioasa cu mai putin de 20 zile 
inainte de inceperea modulului, nu va mai participa la ROBO Caro Summer Camp. Declar ca la 
momentul inceperii cursurilor  ROBO Caro Summer Camp, participantul este apt din punct de 
vedere medical. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru problemele de sanatate 



ale participantului existente anterior inceperii programului. Autorizez Organizatorul sa ia 
masurile necesare in caz de urgenta medicala si declar ca sunt raspunzator pentru orice 
cheltuieli suplimentare aparute cu aceasta ocazie. 

4. Pentru ROBO Caro Summer Camp am instruit copilul in vederea protejarii acestuia in fata 

accidentarilor de orice fel  si a imbolnavirii si l-am informat asupra regulamentului de 

participare .  

5. Am luat la cunostina si voi respecta conditiile de conduita si comportament pe durata ROBO 
Caro Summer Camp impuse de organizatori, precum si consecintele nerespectarii acestora.  

6. Sunt de acord / Nu sunt de acord ca fiul/fiica mea sa fie fotografiata/filmata in timpul 
desfasurarii activitatiilor si pozele / filmul sa fie folosite in scop publicitar pentru  ROBO Caro 
Summer Camp. 

7. Sunt de acord / nu sunt de acord ca datele mele sa fie utilizate pentru a fi informat in legatura 
cu activitatea ROBO Caro Summer Camp si a activitatilor similare. 

8. Ne declaram impreuna cu copilul pe deplin responsabili de faptele acestuia, că nu vom 

considera vinovati şi nu vom intenta nici o plângere sau acţiune în justiţie, nici noi nici familia 

noastra, împotriva organizatorilor: COMASTECRI SRL , Reg. com.: J23/5260/2018 

CIF:36726498, Adresa: Sat Tunari Com. Tunari, Str. Orientului, Nr.1, Vila 33, Tunari, Jud. Ilfov 

IBAN:RO34BTRLRONCRT0369981101,Banca:TRANSILVANIA,IBAN: 

RO13TREZ4215069XXX014319,Banca:TREZORERIASTATULUI 

 

9. personalului unitatii, pentru orice fel de accidentare, imbolnavire sau pierdere de orice fel pe 

care le poate suferi copilul pe perioada cursurilor, daca acest lucru se datoreaza nerespectarii 

regulamentului de desfasurare a Caro Summer Camp. Ne asumam aceste riscuri în totalitate, 

organizatoului  COMASTECRI SRL si echipei  nerevenindu-le nici o responsabilitate, in cazul 

nerespectarii regulamentului de desfasurare a  ROBO Caro Summer Camp.. 

10. Sunt de acord sa semnez in fiecare zi pentru predarea / preluarea copilului. In cazul in care 
copilul va fi preluat de o alta persoana in afara parintilor, ma angajez sa comunic in scris, in 
prealabil organizatorilor. 
 

11. Certific ca toate informatiile furnizate de mine in cadrul acestui acord sunt complete si corecte 
si semnez pentru aceasta. 
 

 Regulamentul si Declaratia de confidentialitate sunt parte integranta a prezentului Acord de 
participare. 

 
 



 

Data: 
___________________ 
 

 
 
 
 
Regulament privind participarea la ROBO CARO SUMMER CAMP ( ROBO CSC ) 
 
 
Pentru buna desfăşurarea a cursurilor, copiii trebuie să respecte un set de reguli. Acestea nu 

pot fi încălcate pe parcursul desfasurarii ROBO CSC, iar respectarea lor are ca scop evitarea unor 
accidente nedorite.  

 

 In general, copiii: 
-  vor trata cu blandete si respect ceilalti participanti la Caro Summer Camp, vor adopta un 

limbaj politicos si vor anunta organizatorii asupra neregulilor observate in 
comportamentul altor copii. 

- se vor deplasa in interiorul Comlexului Caro ordonat, in liniste, respectand indicatiile 
instructorilor; 

- vor avea o atitudine pozitiva si respectuasa atat fata de personalul ROBO CSC cat si fata de 
ceilalti copii. Este interzisa violenta fizica si de limbaj. 
 

 Folosirea tehnologiei: 
- echipamentele electronice vor fi depozitate in afara locurilor  de desfasurare a atelierelor, 

mai putin in cazul in care instructorii permit acest lucru; 
- telefoanelor mobile vor fi inchise si depozitate in conditii de siguranta. Acestea vor putea 

fi folosite numai la sfarsitul programului sau in cazuri urgente. 
- este interzisa fotografierea sau filmarea pe parcursul desfasurarii summer camp-ului, mai 

putin in cazul in care activitatea necesita acest lucru ; 
- este interzisa publicarea sau postarea in mediul online de fotografii / filme cu participantii 

la ROBO CSC sau cu personalul ROBO CSC 
 

 

 In cadrul activitatilor, copiii: 
- vor respecta cu strictete instructiunile primite de catre pesonalul ROBO CSC; 
- vor folosi echipamentele de siguranta impuse pentru fiecare activitate; 
- nu vor face manevre care sa pericliteze integritatea fizica si psihica a celorlalti participanti 

la ROBO CSC; 
- nu vor folosi in mod neadecvat spatiul si echipamentele specifice fiecarei activitati ; 
- vor actiona numai sub supravegherea si la instructiunile personalului ROBO CSC ; 
- vor avea grija sa nu afecteze ceilalti participanti la ROBO CSC; 
- vor pastra curatenia. 

 
Semnatura parintilor/tutorilor legali 

 
________________________________ 

 
_________________________________ 

 



 
 
Este interzis accesul in spatiul de desfasurare al activitatilor sportive fara prezenta 
instructorului. 
 

 

 Respectarea cu strictete a indicaţiilor oferite de instructori, voluntari şi organizatori.  

 RESPECTAREA CU STRICTETE A MASURILOR IMPUSE DE AUTORITATI PENTRU PREVENIREA 
IMBOLNAVIRII CU COVID 19; 

 Respectarea programului de venire si de plecare, respectarea activitatilor si a pauzelor.  

 Este strict interzis fumatul, consumul de alcool si droguri; 

 Este interzisă părăsirea incintei Complexului Caro, a spatiului sau zonei unde se desfasoara 
activitatile, fără permisiunea instructorilor sau a organizatorului. 

 Deteriorarea bunurilor aflate în proprietatea COMASTECRI SRL sau aparţinând altor copii 
participanti la summer camp, atrage după sine înlocuirea sau plata contravalorii bunului 
deteriorat.  
 
 

Incălcarea uneia dintre aceste reguli poate atrage după sine:  
 

-  organizatorul va lua imediat legatura cu familia minorului;  
- eventual,  interzicerea frecventarii in continuare a cursurilor, fara recuperarea banilor pentru zilele 
ramase pana la finalul modulului . 
 
  
 In cazul in care copilul nu va frecventa cursurile din motive independente de noi sau va 

solicita anularea inscrierii, cu mai putin de 5 zile inainte de inceperea modulului, suma platita, nu va 

mai putea fi returnata.  

In cazul imbolnavirii copiilor pe parcursul saptamanii, taxele achitate nu se vor returna. Zilele 

ramase, pot fi recuperate, in masura in care exista locuri disponibile in modulele urmatoare. 

 Programul fiecarui modul ROBO Caro Summer Camp va fi de luni pana vineri, in intervalul orar 

09.00 – 13.00.  

 In cazul  in care, din motive independente de noi, nu se intruneste numarul minim prevazut 

pentru desfasurarea Summer Camp-ului, organizatorii isi rezerva dreptul de a anula modulul iar 

taxele achitate vor fi returnate. 

 

 

 



 

 

 

 

 DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU CLIENȚI  

 

1. Cine este responsabil pentru informațiile dvs. personale  

Această politică de confidențialitate se aplică informațiilor cu caracter personal ale clienților SC 

COMASTECRI SRL organizator ROBO CARO SUMMER CAMP ), atunci cand sunt transmise de dvs. 

pentru inscrierea fiului sau fiicei dumneavoastra la ROBO Caro Summer Camp. Informațiile dvs. 

personale  ce sunt transmise societăţii COMASTECRI SRL vor putea fi prelucrate in vederea informarii 

dumneavoastra vis a vis de activitatea ROBO Caro Summer Camp si alte activitati similare. 

Informații cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs.  

Când utilizăm termenul„informaţii cu caracter personal” în această Politică de confidențialitate, ne 

referim la informațiile care vă privesc și ne permite să vă identificăm, direct sau în combinație cu alte 

informații pe care le putem deține. Obținem aceste informații direct de la dvs., Putem colecta 

următoarele informații cu caracter personal despre dvs.:  

- Numele și datele de contact (titlul, nume, prenume, orice alt nume, adresa poștală, adresa de 

e-mail, numerele de telefon) 

- Data de nastere a copilului dumneavoastra 

- Informații privind inscrierea copilului la ROBO Caro Summer Camp  

- Detalii card de plată 

- Conversaţiile pe care le aveţi cu noi (de exemplu, e-mail, scrisori, apeluri sau mesaje și 

mesajele de pe reţelele sociale)  

- Informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web  

- Informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web folosind cookie-uri sau 

identificatori similari. Fișierele cookie sunt mici fragmente de informații stocate de browserul 

dvs. pe hard disk-ul calculatorului. Acestea vă permit să navigați pe site-ul nostru și să ne 

permiteți să furnizăm funcții, cum ar fi opţiunea de a rămâne conectat la site-ul nostru.  

 

2. Cum și de ce folosim informațiile cu caracter personal pe care le colectăm  

Folosim informațiile dvs. personale în următoarele scopuri:  

- Pentru  a vă inscrie copilul la ROBO Caro Summer Camp  



Când inscrieti copilul, folosim informațiile dvs. Personale si ale copilului pentru inscrierea si 

participarea la ROBO Caro Summer Camp. Vă putem contacta prin e-mail și/sau prin telefon / 

SMS pentru a vă trimite confirmarea inscrierii, a plății și a informatilor necesare participarii la 

ROBO Caro Summer Camp. Acest lucru este pentru a ne îndeplini obligațiile față de dvs. 

- Pentru a vă informa despre produsele și ofertele privire la care aţi putea fi interesat 

Dacă copilul dumneavoastra a fost inscris la ROBO Caro Summer Camp anterior, vă putem 

trimite informații prin e-mail despre activitatea noastra. Putem folosi informațiile pe care le 

avem despre dvs. (inclusiv istoricul inscrierilor) pentru a vă crea un profil despre preferințele 

dvs. și pentru a vă trimite oferte adaptate pentru dvs. De asemenea, veţi putea vedea reclame 

referitoare la activitatile COMASTECRI SRL pe web pe baza informațiilor pe care le deținem 

despre dvs. Acest lucru pentru a satisface interesele noastre de afaceri în comercializarea 

serviciilor noastre în mod eficient. Dacă nu doriți să primiți comunicări de marketing (de 

exemplu, e-mailuri) de la noi, vă rugăm să ne contactați. În cazul în care interacționați cu SC 

COMASTECRI SRL  prin postarea sau trimiterea de mesaje prin intermediul rețelelor de 

socializare, este posibil să folosim informațiile personale incluse în posturile de pe platformele 

de socializare în acest scop. 

- Pentru a ne îmbunătăți serviciile, pentru a ne îndeplini scopurile administrative și pentru a 

ne proteja interesele de afaceri 

Scopurile de afaceri pentru care vom folosi informațiile cu caracter personal includ 

contabilitate, facturare, securitate și scopuri legale, analize statistice și de marketing, testarea 

sistemelor, întreținere și dezvoltare. Aceasta va include utilizarea informațiilor dvs. personale 

pentru a ne conforma obligațiilor legale, de exemplu, obligația noastră de a păstra înregistrări 

în scopuri fiscale și de audit. În cazul în care nu există o obligație juridică specifică pe care 

suntem obligați să o îndeplinim, procesăm aceste informații personale pentru a ne satisface 

interesele legitime în gestionarea afacerii noastre și în păstrarea documentelor corecte și 

actualizate. 

 

Dacă vă opuneți utilizării informațiilor dvs. cu caracter personal pentru a îndeplini oricare dintre 

scopurile stabilite mai sus, vă rugăm să ne contactați. Deși decizia dvs. de a furniza societăţii 

COMASTECRI SRL informații personale este, în general, voluntară, dacă nu furnizați anumite 

informații, este posibil ca Editura Adevarul SA să nu poată îndeplini unele dintre scopurile prezentate 

în acest anunț. De exemplu, nu vom putea informa asupra activitatilor ROBO Caro Summer Camp 

daca nu cunoastem adresa dvs de mail sau nr de telefon. 

3.  Cum distribuim sau transferăm datele colectate  

Putem împărtăși informațiile dvs. personale cu: 

- furnizorii care ne oferă servicii pentru a ne ajuta să ne desfăşurăm afacerea și să ne 

îmbunătățim serviciile și experiența dvs. în calitate de client; și 

- autorităţi guvernamentale. 

 



Această distribuire va fi în scopurile menționate mai sus sau va respecta obligațiile legale specifice la 

care suntem supuși. 

 

Clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sunt în vigoare în ceea ce priveşte 

furnizorul nostru de sistem email şi furnizorii de asistență IT și de întreținere IT.  

 

Cât timp păstrăm informațiile dvs. cu caracter personal  

nformațiile de procesare a ordinelor vor fi păstrate timp de 10 ani sau până la închiderea auditului 

fiscal, oricare dintre acestea va fi ultima. SC COMASTECRI SRL vă poate folosi informațiile cu caracter 

personal pe durata în care aveţi o relaţie activă cu SC COMASTECRI SRL. Pentru a decide cât timp vom 

păstra informațiile cu caracter personal după încetaţi relaţiile active cu SC COMASTECRI SRL, luăm în 

considerare eventualele obligații pe care le avem (de exemplu, pentru a stoca informațiile în scopuri 

contabile) sau durata de timp necesară pentru a demara sau a apăra orice revendicări legale. Dacă 

doriţi termene mai exacte, vă rugăm să ne contactați. Vom opri procesarea datelor dvs. pentru 

marketingul direct, inclusiv activitățile de profil, dacă vă opuneți unei astfel de procesări a datelor 

dvs. sau dacă vă retrageți consimțământul dvs. cu privire la procesare, în cazul în care v-aţi dat 

consimţământul anterior.  

 

4. Drepturile dvs.  

Aveți dreptul de a solicita accesul la informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. 

și de a ne corecta orice informații personale inexacte pe care le deținem. De asemenea, aveți dreptul 

să restricționați procesarea informațiilor dvs. personale, să transferați informațiile dvs. personale 

unui alt controlor sau să ștergeți informațiile dvs. personale. 

 

Dacă aveți o problemă sau o plângere cu privire la modul în care ne ocupăm de informațiile dvs. cu 

caracter personal, vă rugăm să ne contactați. În cazul în care nu putem rezolva problema, contactați 

autoritatea locală de supraveghere a confidențialității datelor. 

 

5. Cum să ne contactați 

Dacă aveți întrebări, comentarii sau solicitări referitoare la această politică de confidențialitate, vă 

rugăm să trimiteți un e-mail la carosummercamp@carohotel.ro sau să scrieți la adresa COMASTECRI 

SRL. 

6. Modificări ale acestei politici de confidențialitate 

Periodic, putem aduce modificări acestei politici de confidenţialitate. Vom publica orice nouă 

versiune a acestei politici pe site-ul nostru. 

 

 


