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TERMENII SI CONDITIILE PROGRAMULUI SCOLII DE VARA 2022 
 Scoala Gimnaziala Libera Waldorf 

 
Scoala Gimnaziala Libera Waldorf, cu sediu social in Bucuresti, str. Ion Brezoianu nr. 31, 

sector 1, CIF 36334664, numita in continuare Scoala, ofera, contra cost, ca serviciu conex, un 
program de ateliere pentru copii, denumite generic “Scoala de Vara”,  

 
Achizitionarea de catre Parintii- Beneficiari pentru fiul/ fiica lor a unuia sau mai multor pachete 
de program “Scoala de Vara” prin intermediul paginii de internet a Scolii, presupune acordul 
Parintilor-Beneficiari cu urmatoarele conditii de desfasurare a activitatilor: 
 

- Programul “Scoala de Vara” se desfasoara in perioada 27 iunie - 29 iulie 2022, in intervalul 
orar 09:00 – 17:00, incluzand, in prima parte a zilei, ateliere cuprinzand activitati recreative, 
artistice, sportive, mestesugaresti, de lucru manual, iar in a doua parte a zilei, un program de 
joc liber, preponderent in aer liber. 

- Programul Scoala de Vara se adreseaza copiilor cu varste intre 6 si 12 ani, fiind organizat pe 
grupe de varsta. 

- Programul este conceput in module saptamanale, Parintii-Beneficiari putand alege ca 
participarea copilului sa aiba loc la una sau mai multe dintre cele 5 saptamani de program. In 
acest scop, Parintii-Beneficiari bifeaza in procesul de achizitie saptamana pentru care doresc 
inscrierea. 

- Costul aferent unui modul de o saptamana de program este de 500lei/saptamana. Acesta se 
achita on-line, de pe pagina de internet a Scolii, colectarea facandu-se de catre Asociatia 
Christophori International, in numele Scolii. Parintii-Beneficiari vor primi factura la adresa de 
e-mail indicata in formularul de comanda, in termen de 5 zile de la data comenzii. 

- Pe parcursul desfasurarii acestui program, se organizeaza servirea masei de pranz si a 
gustarii de dupa-amiaza. Programul nu include masa, prin urmare este necesar ca parintii sa 
asigure hrana copilului pe parcursul zilei; copiii pot lua masa in pauzele dintre cursuri, fiind 
supravegheati de instructorii scolii. De asemenea, se poate solicita, prin intermediul Scolii, 
asigurarea meselor de pranz si a gustarii de dupa-amiaza, prin firma de catering cu care 
scoala colaboreaza. (Spoonful S.R.L.). Costul acestor 2 mese, suplimentar fata de costurile 
atelierelor, este de 22 lei/zi, adica 110lei/saptamana. Parintii-Beneficiari bifeaza, in cadrul 
procesului de achizitie, daca doresc servirea mesei prin intermediul firmei de catering, iar in 
cazul in care au optat pentru servirea mesei in acest mod, selecteaza varianta de meniu 
pentru care opteaza pentru copil, standard sau vegetarian. 

- Costurile deja achitate nu pot fi rambursate, chiar daca copilul a lipsit intr-o zi sau mai multe 
de la programul de ateliere. 

- In situatia in care copilul inscris nu agreaza masa servita de firma de catering, pretul platit nu 
poate fi rambursabit; parintele va fi anuntat de situatie pentru a putea decide in consecinta 
continuarea sau nu, incepand cu saptamana urmatoare, a servirii mesei prin intermediul firmei 
de catering care deserveste Scoala. 

- Copilul trebuie sa aiba incaltaminte de interior (de schimb); de asemenea, este recomandata 
o vestimentatie potrivita activitatilor recreative; in cadrul unora dintre ateliere copiii se pot 
murdari, este bine sa aiba haine adecvate si schimburi; 

- Conform Regulament (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau 
“GDPR”), Școala Gimnazială Liberă Waldorf procesează și administrează în condiții de 
siguranță datele cu caracter personal furnizate și limitează utilizarea acestora doar în scopul 
în care sunt furnizate. Ca urmare a solicitării Parintilor de a achizitiona pachetul de program 
pentru copil, datele colectate și procesate sunt cele furnizate prin formularul de comanda, iar 
continuarea tranzactiei reprezintă acordul de prelucrare a acestor date în vederea furnizarii 
serviciului respectiv 
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- Scoala aplica anumite masuri pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS-CoV-2, iar 
Parintii-Beneficiari, prin achizitionarea unui pachet de program, sunt de acord sa 
respecte urmatoarele reguli: 

o Accesul in zona de activitati se face pe la intrarea din str.Intrarea Rigas (unde exista 
punct de paza si receptie); 

o Vor fi respectate marcajele referitoare la circuitul de intrare si iesire, indicand sensul 
de mers; 

o Vor fi respectate semnele de marcare a distantei minime la care sa fie plasate 
persoanele care asteapta intrarea in cladire; 

o Parintii pot insoti copilul pana la intrarea in cladire, unde il vor preda unui membru al 
personalului, impreuna cu saculetul cu haine si incaltaminte de interior; 

o La intrarea in cladire personalul scolii va masura temperatura dupa urmatoarea 
metodologie:  

 Temperatura va fi masurata cu termometrul non-contact si nu trebuie sa 
depaseasca 37,3°C. In cazul in care temperatura inregistrata depaseste 
37,3°C, se va repeta masurarea acesteia dupa o perioada de 2-5 minute de 
repaus.  

 In situația in care copilul prezinta simptome sau exista suspiciunea ca 
starea sa de sanatate este precara, nu i se va permite accesul in incinta si 
i se va recomanda sa se adreseze medicului de familie. 

 Parintele/apartinatorul va astepta in exterior confirmarea personalului ca 
procedeul de masurare a temperaturii a fost efectuat, iar copilul poate 
ramane la program.  

o La sfarsit de program, Parintele/apartinatorul anunta personalul de paza (de la punctul 
de acces din str.Intrarea Rigas) ce copil trebuie sa ia. Copiii vor fi adusi pana la poarta 
si preluati de aparținator, la poarta. 

o Parintii vor avea acces in institutie doar in cazuri exceptionale, la invitatia expresa a 
unui membru al persoanlului, cu respectarea regulilor indicate de personalul Scolii.  

 


