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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 

a programului de pregătire/formare/dezvoltare pentru 100 de elevi cu 

rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri naționale/internaționale - 

profil real 

26 - 31 octombrie 2020 

 

I. Organizatori 

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), cu sprijinul asociațiilor studențești din 

cele 15 facultăți UPB. 

 

II. Participanți 

La Programul de pregătire/formare/dezvoltare vor participa 100 de elevi care au obținut 

rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri naționale/internaționale – profil real din clasele 

a X-a, a XI-a și a XII-a (ce sunt înscriși în anul școlar 2020-2021). 

 

III. Calendarul de desfășurare 

 Perioada de înscriere: 24 august, ora 10:00 -  22 octombrie, ora 16:00; 

 Publicare listă participanți: 23 octombrie, ora 13:00; 

 Derularea activităților aferente Programului de pregătire/formare/dezvoltare: 26 

octombrie, ora 14:00 - 31 octombrie, ora 12:00. 

 

IV. Mod de desfășurare înscrieri și rezultate finale 

 

Înscrierea participanților se va realiza în baza completării formularului on-line disponibil pe 

pagina web a universității: www.upb.ro. Astfel, selecția participanților se va realiza pe baza 

principiului „primul venit, primul servit”. 
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Publicarea listelor participanților se va realiza pe pagina web a universității, în secțiunea 

dedicată Programului de pregătire/formare/dezvoltare pentru elevii care au obținut rezultate 

remarcabile la olimpiade și concursuri naționale/internaționale – profil real. 

Documentele necesare înscrierii sunt: 

 Copie CI părinte/tutore; 

 Poză carnet de note ștampilat pe anul curent; 

 Copie diplomă premiu la olimpiadă/concurs; 

 Angajament de participare la Programul de pregătire/formare/dezvoltare online prin care 

elevul declară că a luat la cunoștință faptul că programul are o durată de 6 zile și că, în 

situația în care acesta din urmă va fi selectat, înțelege că are obligația de a participa la toate 

activitățile online din program, până la finalizarea acestuia; 

 Acord parental prin care părintele/tutorele minorului declară că a luat la cunoștință faptul 

că Programul de pregătire/formare/dezvoltare online are o durată de 6 zile și că, în situația 

în care acesta din urmă va fi selectat, înțelege că elevul are obligația de a participa la toate 

activitățile online din program, până la finalizarea acestuia.  

 

V. Drepturi și obligații 

Drepturile și obligațiile organizatorilor sunt: 

• de a exclude din Programul de pregătire/formare/dezvoltare online toți participanții care 

încalcă regulamentul; 

• de a opera modificări în program după finalizarea înscrierilor; 

• de a verifica veridicitatea oricărui document transmis de către participanți; 

• de a opera modificări în program după finalizarea înscrierilor; 

• de a nu discrimina participanții în funcție de naționalitate, etnie, regiune de proveniență, 

sex, religie, etc. 

Drepturile și obligațiile participanților sunt: 

• de a participa la toate evenimentele/activitățile propuse de organizatori în cadrul 

Programului de pregătire/formare/dezvoltare online; 

• să anunțe organizatorii de orice schimbare cu privire la participarea lor la proiect; 
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• să își asume responsabilitatea pentru orice tip de acțiune întreprinsă, în caz contrar vor fi 

sancționați; 

• să respecte programul stabilit de către organizatori; 

• să intre în posesia materialelor informative și promoționale oferite de către UPB la finalul 

proiectului. 

 

VI. Dispoziții finale 

 

Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu 

caracter personal, stocate pe durata programului1.  

 

  

 
1 Universitatea POLITEHNICA din București este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr.3291. 
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ANGAJAMENT DE PARTICIPARE 

 

  Subsemnatul/a......................................................................................................................., 

CNP................................................, domiciliat/ă în ....................................................., str. 

............................................., nr. ....................., ap. ......., tel.mobil ................................., e-mail 

..........................................................., sunt de acord să particip în cadrul Programului de 

pregătire/formare/dezvoltare, program organizat de Universitatea POLITEHNICA din București 

(UPB) în perioada 26 - 31 octombrie 2020, în mediul on-line. 

  Mă angajez să respect cerințele și calendarul programului și să particip la toate activitățile 

care îmi revin. 

  Totodată, declar faptul că sunt de acord ca toate pozele realizate în timpul activităților din 

cadrul Programului de pregătire/formare/dezvoltare să fie publicate în vederea promovării acestuia 

(pe pagina web a UPB, pe pagina de Facebook a universității etc.) iar conferințele să fie înregistrate. 

  De asemenea, am citit și am înțeles Regulamentul de Organizare și Desfășurare și sunt de 

acord cu termenii și condițiile menționate.  

 

 

Data semnării:   

  

 

 

Semnătura participantului, 
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ACORD PARENTAL 

 

  Subsemnatul/a........................................................................., în calitate de părinte/tutore 

legal al................................................, identificat/ă cu CI seria ......., numărul ........................., declar 

prin prezentul document faptul că sunt de acord ca fiica/fiul meu să participe la Programul de 

pregătire/formare/dezvoltare pentru elevii care au obținut rezultate remarcabile la olimpiade și 

concursuri naționale/internaționale – profil real, organizat de către Universitatea POLITEHNICA 

din București și desfășurat în mediul on-line, în perioada 26 - 31 octombrie 2020. 

  De asemenea, declar faptul că sunt de acord ca toate pozele făcute în timpul activităților 

din cadrul Programului de pregătire/formare/dezvoltare în care apare fiica/fiul meu să fie publicate 

în vederea promovării proiectului (pe pagina web a UPB, pe pagina de Facebook a universității etc.) 

iar conferințele să fie înregistrate. 

  Pentru orice situație asociată cu minorul, în perioada 26 - 31 octombrie 2020 mă puteți 

contacta la numărul de telefon: ....................................... 

 

 

Data semnării:   

  Semnătura: 

 


