Rumänisch

ÎNSCRIERE
Tabără lingvistică de vară pentru elevele și elevii nou-veniți
Perioada: : 12.08. – 23.08.2019, în fiecare săptămână de luni până vineri, 5 ore pe zi,
în intervalul orar 9 – 14 (indicare exactă în confirmarea înscrierii)
Localitatea: Numele școlii și localitatea (indicare exactă în confirmarea înscrierii)
1. Angaben des Schülers/der Schülerin zur Person (bitte gut leserlich in Druckschrift)
___________________________________________________________________________
Name, Vorname

_________________________
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon
_________________________________________________________________________
Welche Sprachen kannst du sprechen?

______________________
Hast du schon einmal am
Sprachcamp teilgenommen?

2. Angaben der Schülerin/des Schülers zur Schule (bitte gut leserlich in Druckschrift)
Welche Schule besuchst du im Moment?
______________________________________________________
Welche Klasse besuchst du?

_______________________________________
Seit wann lebst du in Deutschland (Monat, Jahr)?

3. Costuri
Pentru participarea la tabăra lingvistică nu trebuie achitată nicio taxă.
În cazul în care elevele/elevii trebuie să se deplaseze cu autobuzul până în locația în care se susțin
cursurile, li se vor pune la dispoziție bilete de autobuz gratis. Informații detaliate primiți în confirmarea
înscrierii.
4. Declarația de consimțământ
Prin semnătura mea, confirm corectitudinea datelor menționate mai sus și confirm în același timp faptul că (fiica
mea/fiul meu) s-a înscris pentru cursurile lingvistice menționate mai sus, care se desfășoară pe perioada
vacanțelor, în mod gratuit. În plus, am fost informat cu privire la faptul că eu (fiul meu/fiica mea) pot (poate)
participa la tabăra lingvistică numai după primirea confirmării în scris din partea Centrului Regional de Integrare
din districtul Gütersloh. Persoanele care se înscriu și cărora li se alocă un loc, trebuie să participe. În cazul
neparticipării, vă rugăm să vă anulați înscrierea.
Prin prezenta, mă declar de acord ca datele mele să fie transmise organizatorului care susține tabăra lingvistică.
Confirm faptul că copilul meu nu suferă de boli sau afecțiuni ale sănătății, care îi pot interzice participarea.
Sunt de acord cu publicarea fotografiilor:
⃝ da
⃝ nu
Sunt de acord cu consultarea copilului meu cu privire la conținutul taberei lingvistice:
⃝ da
⃝ nu

suplimentar pentru participanții minori:
(Indicație: se va completa numai dacă eleva/elevul are vârsta sub 18 ani)
Name, Vorname der Mutter, des Vaters oder eines Erziehungsberechtigten

Notfall-Telefonnummer, unter der man die Mutter, den Vater oder einen Erziehungsberechtigte/n erreichen kann

________________________________

_________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift, bei minderjährigen Teilnehmenden der Mutter, des Vaters oder
eines Erziehungsberechtigten

Ab dem 25. Mai 2018 finden Sie die nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) mitzuteilenden Informationen auf unserer
Internetseite oder direkt unter nachstehender Adresse: www.kreis-guetersloh.de/sh/dsgvo
Kontakt: Kommunales Integrationszentrum, Erika Dahlkötter, Tel: 05241/85-1545,

Mail: erika.dahlkoetter@gt-net.de

