CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
CENTRUL DE PROIECTE EDUCAŢIONALE
ŞI SPORTIVE BUCUREŞTI
Anexa 1.1

CURSURI GRATUITE DE FORMARE PENTRU ELEVII
BUCUREȘTENI
Sesiunea 2017 – 2018
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CLASELE IX – XII
(A SE COMPLETA CU MAJUSCULE)
Elevul….………………………………….……………………, CNP…………………..……….....,
Unitatea de învăţământ ……………………..................…………………, clasa ..........., sectorul……..,
Susţinătorul legal al elevului ……………………..…………………., CNP……………………………..
Solicit prin prezenta fişă, completată şi asumată integral, înscrierea elevului la cursul de formare
organizat în regim de gratuitate de PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al Primăriei
Municipiului Bucureşti pe domeniul:
A SE BIFA O SINGURĂ OPŢIUNE!
Management de Proiect şi Leadership – 20 ore

Televiziune – 20 ore

Management de Afaceri – 20 ore

Dans Sportiv – 20 ore

Dezvoltare personală – 20 ore

Actorie – 20 ore

Public Speaking – 20 ore

Înţeleg să optez în cunoştinţă de cauză pentru un singur modul de formare, înscrierea elevului
la mai multe module nefiind permisă în cadrul proiectului şi atrăgând după sine anularea înscrierii
elevului.
Înţeleg să particip în mod regulat, cooperant şi activ la cele 10 ședințe de pregătire ale modulului
de formare ales, potrivit repartizării şi programării asigurate de PROEDUS PMB, în calitatea de
organizator şi finanţator al cursurilor gratuite de formare pentru elevi.
Ediția din acest an a cursurilor gratuite de formare nu se va finaliza cu evaluare și cu atribuire
de tabere pentru absolvenți.
Înţeleg să urmăresc permanent informaţiile postate pe site-ul www.proedus.ro în vederea aflării
tuturor detaliilor, locaţiilor, repartizării pe grupe, datelor şi orelor pentru curs.
Înţeleg şi accept întocmai programul pe locaţii, zile şi ore, precum şi procedura de desfăşurare şi
de finalizare a cursurilor de formare, elevii cu cel mult două şedinţe absentate beneficiind la încheierea
celor 10 şedinţe de pregătire de Diplomă de Merit, restul absolvenților care finalizează cursul primind
Diplomă de Participare.
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Cursurile se desfăşoară în zilele de sâmbătă sau duminică în locațiile stabilite de PROEDUS și
afișate pe site.
După afişarea pe site a structurii grupelor şi a calendarului cursurilor nu se operează modificări în
structura acestora.
Absenţele acumulate pe durata cursului nu pot fi motivate, indiferent de argumentaţia invocată.
În cazul înscrierii şi participării elevului la modulul „Dans Sportiv” acesta este obligat să prezinte
la prima şedinţă de formare certificatul medical cu specificaţia „clinic sănătos - apt pentru efort fizic”,
obţinut de la medic, lipsa acestui înscris oferind formatorului dreptul de a nu primi elevul la curs.
Formatorul are dreptul de a lua toate măsurile care se impun, începând cu avertisment şi mergând
până la excluderea cursantului din proiect, în cazul constatării manifestării de către elev a unei atitudini
necivilizate, de dezinteres sau care perturbă desfăşurarea cursurilor.
După finalizarea primelor cinci ședințe de curs elevii care au acumulat mai mult de trei absențe (45) vor fi excluși din proiect, urmând a se face modificări de structură și de program ale grupelor, acestea
fiind reafișate pe site-ul www.proedus.ro.
Orice sesizare privind procedura de accesare, organizare, derulare şi finalizare a cursurilor,
ulterioară asumării, semnării şi depunerii prezentei fişe de înscriere de către beneficiarul cursului de
formare, este nulă de drept şi nu va fi luată în considerare de către PROEDUS.
PROEDUS se delimitează în mod clar de orice demers de orice natură al formatorilor ce nu se
încadrează în prevederile contractelor de colaborare asumate de PROEDUS în raport cu aceştia.
Repartizarea elevilor pe discipline de studiu, pe locaţii şi pe grupe, precum şi graficul orelor
de curs vor fi afişate pe www.proedus.ro până cel târziu la data de 29 decembrie 2017.
Prezenta fişă de înscriere se completează în două exemplare, unul fiind transmis organizatorului
împreună cu o copie a cărţii de identitate sau a certificatului de naştere, iar celălalt rămânând în posesia
elevului şi consemnează acordul explicit al semnatarului faţă de toate prevederile prezentei fișe si a
regulamentului acestui proiect.
BUCUREŞTI, Data înscrierii elevului ____________________
Elevul solicitant,

Susţinătorul legal al elevului,

……………………................................

…………………...............................................

Telefon elev.……………………………

Telefon susţinător legal.……………………......

E-mail elev.…………..………………...

E-mail susţinător legal.…….……..…………....
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