ACORDUL PĂRINȚILOR/TUTORILOR LEGALI
PRIVIND PARTICIPAREA LA SCHIMBUL CULTURAL ȘI CAZAREA LA FAMILII GAZDĂ
în cadrul proiectului Erasmus+
“THINKING ALLOWED: TEENAGE STUDENTS HAVE THEIR SAY ON HUMAN RIGHTS”
NR KA201 2017-1-IT02-KA201-036804
B39G17000930007
Subsemnatul,................................................................................,

în

calitate

de

părinte/tutore

al

elevului/elevei ........................................................, din clasa………………………………de la Liceul Tehnologic
„Mihai Eminescu”, Dumbrăveni, jud. Suceava, declar, prin prezenta că sunt informat de faptul că schimburile
culturale și lingvistice fac parte din oferta de formare și reprezintă un moment important de cunoaștere, comunicare
și socializare. Prin urmare, îmi exprim acordul ca fiul / fiica mea să participe la schimbul cultural prevăzut de
proiectul „THINKING ALLOWED: Teenage students have their say on Human Rights” din cadrul Programului
Erasmus +.
Sunt de acord ca fiul / fiica mea să fie găzduit/găzduită de o familie străină stabilită anterior într-una din
țările partenere pe întreaga durată a schimbului (1 săptămână) și să se supună autorității cadrelor didactice
însoțitoare și părinților din familia gazdă. Va respecta toate hotărârile și instrucțiunile lor, fiind conștient de faptul
că, în caz de încălcare, se vor impune sancțiuni disciplinare și repatrierea imediată pe cheltuiala subsemnatului.
Împuternicesc profesorii însoțitori și părinții din familia gazdă să ia măsurile necesare în caz de urgență din
motive de sănătate, precum și alte măsuri referitoare la abateri grave.
Sunt de acord fiul / fiica mea să efectueze călătoria din familia gazdă în locul de întâlnire cu profesorii
însoțitori (și invers) în mod autonom, adică prin intermediul mijloacelor de transport în comun.
De asemenea, precizez că fiul / fiica mea a fost strict informată să nu consume droguri și / sau alcool pentru
că este împotriva legislației naționale și locale și, prin urmare, poate fi pedepsit/ă prin sancțiuni grave sau prin
repatriere imediată.
Declar că am citit apelul public pentru care aplică fiul / fiica mea și, prin urmare, știu care sunt serviciile
oferite, activitățile care urmează a fi desfășurate și responsabilitățile în caz de abatere.
Semnătura părinților,
(Mama)__________________________________

(Tata) __________________________________

