
PALATUL COPIILOR PITEŞTI                                                                                           Se aprobă, 

Piteşti, Judeţul Argeş, Strada Trivale Nr. 80, cod 110058                                             Director, 

Tel/Fax. 0248/219511; e-mail: pcpitesti@gmail.com                                                Prof. Corina Alina VOICILĂ 

Website: www.palatulcopiilorpitesti.ro 

 

Nr. înregistrare: ................./............................... 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

pentru anul școlar 2022 - 2023 
 

Subsemnatul, ........................................................................................................., în calitate de reprezentant legal 

al copilului/elevului ......................................................................................................................................................., 

CNP ........................................................................................................, de la Grădinița/Școala/Liceul 

................................................................................................................, Grupa/Clasa ........................, 

cu desfășurarea cursurilor □dimineața / □după-amiaza, solicit înscrierea acestuia la Cercul 

......................................................................................, profesor (opțional) ................................................................... 

Date de contact: 

Adresa ..................................................................................................................................................... 

Telefon părinte/tutore ............................................................, e-mail ................................................................... 

Telefon copil/elev ............................................................., e-mail ........................................................................ 

□DA / □NU sunt de acord cu popularizarea activităților la care participă copilul/elevul (înregistrări 

video/audio/foto/articole publicate în media/site-uri).  

 

 Prin completarea prezentei cereri declar că am fost informat și că înțeleg că datele cu caracter personal 

furnizate mai sus sunt prelucrate de Palatul Copiilor Pitești cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016, 

exclusiv în scopul gestionării înscrierii/reînscrierii și al participării copilului/elevului la activitățile diverse din cadrul 

instituției și declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate în prezenta cerere. 

 

IMPORTANT! 
 

-Cererea de înscriere este valabilă doar însoțită de copia certificatului de naștere/CI! 

-Același copil/elev se poate înscrie la mai multe cercuri, toate fiind GRATUITE, cu condiția să 

completeze câte o cerere pentru fiecare cerc, atașând și copie după certificatul de naștere/CI. 

-Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină imposibilitatea Palatului 

Copiilor Pitești de a-și îndeplini obligațiile legale și, în consecință, imposibilitatea înscrierii copilului la activitățile 

instituției de învățământ. 

-Condiție specifică doar pentru înscrierea la cercurile care implică activități fizice de intensitate – dans / jocuri 

sportive / orientare turistică – este atașarea adeverinței medicale eliberate de medicul de familie. 

-La activitățile unde numărul înscrierilor depășește normativul, profesorul organizează testarea aptitudinilor 

copiilor și, în baza rezultatelor, completează grupele cu beneficiarii selectați. 

-În incinta instituției, se recomandă limitarea intrării părinților/bunicilor, precum și a staționării acestora pe 

culoare sau în vestiare (mai mult decât o impune situația specială care a generat necesitatea accesului în instituție). 

Copiii nu au voie să părăsească instituția neînsoțiți; aceștia vor aștepta – sub supravegherea personalului instituției – 

sosirea părinților/bunicilor. Adulții sunt rugați să anunțe profesorul coordonator al cercului dacă starea de sănătate a 

copilului este modificată, recomandarea fiind de a evita intrarea acestuia în colectivitate, până la remedierea 

problemei de sănătate. Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Palatului Copiilor Pitești, accesul pe 

terenul de sport este permis doar în prezența profesorului coordonator. Se interzice alergarea în interiorul clădirii sau 

pe trepte. Deplasarea în curte și pe scări se face cu atenție, nefiind permisă cățărarea pe garduri/balustrade/bănci/în 

copaci/pe rampa pentru persoane cu dizabilități. Nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalația electrică. Eventualele 

defecțiuni sesizate la funcționarea aparatelor electrice din dotarea cercului vor fi anunțate profesorului. Instalațiile 

sanitare vor fi utilizate în mod corespunzător și civilizat. 

 

Semnătură părinte/tutore/beneficiar major, 

 

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