MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Nr. 824
SPORT ŞI TINERET SIBIU
din 29 mai 2019

Anexa nr. 1
Tabăra Naţională Jocul ca Teatru - editia a VIII-a,
Tabăra naţionala de comunicare și teatru pentru tineret

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
I. Elemente de identitate ale solicitantului:
Numele şi prenumele: ………………………….......................................................................................,
vârsta: ….., sex: ��M �� F, unitatea de învățământ ……………………….......................................,
adresa: ......................................................................................................................................................,
date de contact (telefon/fax/e-mail): ................................. ; ..................................... ; ..............................

II. Categorie beneficiari 1:
1 - tineri, elevi ��
2 - tineri cu activitate recunoscută şi rezultate remarcabile raportate la tema proiectului ��
3 - tineri din mediul rural ��
4 - tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi ��
5 - voluntari ONGT ��
6 - altă categorie �

III.

Declar pe propria răspundere că datele din prezenta sunt în conformitate cu realitatea.

IV. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului şi cu Regulamentul
de tabără aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului.
V. Declar că nu am mai beneficiat de nicio altă tabără organizată prin Ministerul Tineretului și
Sportului sau prin Direcțiile din subordine în anul 2019.

VI. De ce vrei să participi la această tabără? Cum crezi că te vor ajuta activitățile
derulate în tabără la dezvoltarea personala? (Răspunsul este sub formă de eseu/scrisoare de
intenţie - maxim 1 pagină)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
Nume şi prenume
..................................
Data: ..............................
Semnătura

1

Se vor atașa documente justificative.
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MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Nr. 824
SPORT ŞI TINERET SIBIU
din 29 mai 2019

Anexa nr. 2
ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL DE PARTICIPARE A COPILULUI LA
EXCURSIE / TABĂRĂ / EXPEDIȚIE (conform Ordin MTS 3060/2014)

Numele și prenumele elevului .............................................................................................................
Unitatea de învățământ: ......................................................................................... Clasa: ..................
Data / Perioada excursiei: de la ............................................... la .......................................................
Numele și prenumele părintelui / tutorelui .......................................................................................
Numele și prenumele cadrului didactic organizator: .......................................................................
Destinaţia: .................................................................................................................................................
Locul de plecare: ..................................................................................Ora plecării: ............................
Locul de sosire: .....................................................................................Ora sosirii: ...............................
Îmbrăcăminte specifică / echipament specific necesar în excursie (se completează de
organizatorul excursiei):
.....................................................................................................................................................................
⧠ Da ⧠ Nu
Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice şi sportive (se completează de organizatorul
excursiei): ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
⧠ Da ⧠ Nu
a) Menționez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul
de dietă, cel de medicaţie şi/ sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale este: ....
...................................................................................................................................................................
b) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe medicale, cadrul didactic însoţitor să mă înștiințeze
imediat și să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor medicale optime.
c) Accept că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii
în funcție de schimbările obiective survenite. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor
modificări.
d) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport
sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie/ tabără / expediție.
e) În caz de urgenţă, pot fi găsit la următoarele numere de telefon: ...............................................
.....................................................................................................................................................................
Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/tabără/expediție și, în
situația nerespectării regulamentului, acesta poate fi sancționat conform regulamentului de
organizare și funcționare al unității de învățământ.
__________________________________________
(Semnătura părintelui/tutorelui legal)
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_____________________
(Data)
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Anexa nr. 3
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a (nume şi preunume) __________________________________________________,
domiciliat/ă în oraşul/localitatea ___________________________________________, judeţul
______________________________________, legitimat/ă cu CI seria _____ nr. _______________,
e-mail ______________________________________________, telefon _____________________,
părinte/reprezentant legal al (nume şi prenume) _________________________________________,
participant la tabăra naţională din perioada _____________________________________________, de
la __________________________________, domiciliat/ă în___________________________,
născut/ă la data de ____________________, identificat/ă prin CNP ________________________,
legitimat
cu
CI
seria
_____
nr.
_______________,
e-mail
______________________________________________________, telefon _____________________,
declar prin prezenta:
1.Că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate și utilizate de către MTS/ DJST/DSTMB
pentru participare mea la tabără și decontarea cheltuielilor aferente.
2. Că sunt de acord sa fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii taberei, doar în situații
strict legate de tabără.
3. Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul taberei și că aceste materiale să fie utilizate pentru
decontarea taberei, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituțională (cu excepția cazurilor
justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
4. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare a
datelor cu caracter personal le deţin - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la
portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, dreptul la
restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare
automată, dreptul de a retrage consimțământul.
Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare
şi solicitate de către _______________________________ pentru decontarea taberei la Ministerul
Tineretului și Sportului / DJST_________________/ DSTMB, determină imposibilitatea stabilirii
raporturilor juridice specifice.
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare
domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea
datelor menționate mai jos sunt voluntare.
Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către
Ministerul Tineretului și Sportului/ DJST_______________./ DSTMB. Notificarea de revocare a
consimțământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa:_________________________
Datele personale colectate direct în vedere desfășurării taberei vor fi păstrate pentru verificări atâta
timp cât prevede legislatia în vigoare cu privire la decontarea taberei.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării
datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care
consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de
mai sus.
Data: ..........................

Semnătură părinte/reprezentant legal:
……………………………………..
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*Dacă participantul are vârsta sub de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în care
consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului”.

Anexa nr. 4

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a (nume şi preunume) __________________________________________________,
participant la tabăra naţională din perioada ___________________________________, de la
__________________________________, domiciliat/ă în___________________________, născut/ă
la data de ____________________, identificat/ă prin CNP ________________________, legitimat cu
CI
seria
_____
nr.
_________,
e-mail
______________________________________________________,
telefon
_____________________, declar prin prezenta:
1.Că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate și utilizate de către MTS/ DJST/DSTMB
pentru participare mea la tabără și decontarea cheltuielilor aferente.
2. Că sunt de acord sa fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii taberei, doar în situații
strict legate de tabără.
3. Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul taberei și că aceste materiale să fie utilizate pentru
decontarea taberei, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituțională (cu excepția cazurilor
justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
4. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare a
datelor cu caracter personal le deţin - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la
portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, dreptul la
restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare
automată, dreptul de a retrage consimțământul.
Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare
şi solicitate de către _______________________________ pentru decontarea taberei la Ministerul
Tineretului și Sportului / DJST_________________/ DSTMB, determină imposibilitatea stabilirii
raporturilor juridice specifice.
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare
domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea
datelor menționate mai jos sunt voluntare.
Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către
Ministerul Tineretului și Sportului/ DJST_______________./ DSTMB. Notificarea de revocare a
consimțământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa:_________________________
Datele personale colectate direct în vedere desfășurării taberei vor fi păstrate pentru verificări atâta
timp cât prevede legislatia în vigoare cu privire la decontarea taberei.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării
datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care
consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de
mai sus.

Data: .......................
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Semnătură: ............................

