
Rumänisch   

Începând cu 25 mai 2018, veți găsi informațiile comunicate în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD-

UE), pe pagina noastră de Internet sau direct la adresa următoare: www.kreis-guetersloh.de/sh/dsgvo 

Date de contact: Centrul de integrare comunitară, Erika Dahlkötter, Tel: 05241/85-1545,  e-mail: e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de 

ÎNREGISTRARE 

Tabere lingvistice din vacanța de toamnă pentru elevii imigranți 

Perioada: 12.10. – 23.10.2020, de luni până vineri, timp de 5 ore, zilnic 

Interval de timp: orele 9:00 – 14:00 (informații exacte în confirmarea înregistrării) 

Locul: în apropiere (informații exacte în confirmarea înregistrării) 

 
1. Informații despre tine (bine lizibile, cu majuscule) 

  

___________________________________________________________________________ ______________________________ 
Nume, prenume data nașterii (ZZ.LL.AAAA) 

 

Strada, numărul casei 

 

Cod poștal, localitate 

 

Telefon 

 
_________________________________________________________________________ ______________________________ 
Ce limbi vorbești? Ai mai participat vreodată la o tabără 

lingvistică? 

 

2. Informații despre școala ta (bine lizibile, cu majuscule) 
 
 

La ce școală mergi? 

 
_________________________________________________________ ____________________________________________ 
În ce clasă ești? De când locuiești în Germania (luna, anul)? 

 
3. Costuri 

Participarea la tabăra lingvistică este gratuită. 
În cazul în care mergi cu autobuzul la locul în care se țin cursurile, biletele de autobuz vor fi gratuite. Vei găsi 
informații suplimentare în confirmarea înregistrării. 
 

4. Declarație de consimțământ pentru participare 

Sunt de acord cu participarea copilului meu la cursul lingvistic gratuit, pe perioada vacanței. Am fost informat(ă) 
despre faptul că participarea copilului meu la cursul lingvistic, poate avea loc numai după confirmarea scrisă de către 
Centrul de integrare comunitară.  

Sunt de acord cu transmiterea datelor mele personale către instituția de învățământ. Sunt de acord cu participarea 
copilului meu la excursii. Îmi voi sfătui copilul să urmeze instrucțiunile profesorilor. Copilul meu se va îmbrăca adecvat 
condițiilor meteorologice. Îi voi da copilului meu o mască ce acoperă gura și nasul.  

Confirm faptul că copilul meu nu suferă de boli sau afecțiuni care să împiedice participarea.  

Copilul meu trebuie să ia zilnic următoarele medicamente: ____________________________________________ 

Sunt de acord cu publicarea fotografiilor: ⃝  da ⃝  nu 

Sunt de acord să i se pună copilului întrebări despre conținutul cursului lingvistic: ⃝ da ⃝ nu 

Suplimentar, în cazul participanților minori: 
(Indicație: completați numai dacă elevul are sub 18 ani) 

 

Numele, prenumele mamei, al tatălui sau al unui tutore legal 

 

Număr de telefon în caz de urgență, la care poate fi contactată mama, tatăl sau tutorele legal 

 

___________________________ _____________________________________________________ 
Localitatea, data semnătura, în cazul participanților minori, a mamei, a tatălui sau a tutorelui legal 

www.kreis-guetersloh.de/sh/dsgvo

