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Contract de parteneriat educațional Nr: _____________ / ___________________   

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:  S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L.  – Societatea cu Raspundere Limitata, cu 

sediul in Mun Sibiu, str. Scoala de Inot, nr.18, jud. Sibiu, CUI: 34219731, având cont deschis la Banca 

Transilvania, IBAN: RO05BTRLRONCRT0V28670701, e-mail office@swissacademy.eu, reprezentată prin 

dl Amza Valentin Marius, în calitate de Administrator, împreună cu    

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

şi    

Doamna/Domnul............................................................., cu CI nr........................../ seria ......., 

CNP……………………………………………….., adresa de e-mail:............................................. și numărul de 

telefon:.................., domiciliul în ...................., adresa................................................................................, 

părinte al copilului .............................., în vârstă de ..........ani,  pe de altă parte,     

au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:    

II.OBIECTUL CONTRACTULUI:   

2.1. S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L.  va organiza un ansamblu de activități educaționale, in domeniul IT, 

sub titlul “Excursie educaţională Tabăra de IT – Păltiniș 2017” în perioada 12-18 iulie 2017, pentru copii 

cu vârstele cuprinse între 9 și 15 ani. 

2.2. Cursul IT pentru care opteaza Parintele / Tutorele legal si care va fi urmat de catre copilul 

participant este Motion Graphics and Animation. 

 

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:   

3.1. S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L.  va asigura în cadrul excursiei următoarele servicii: activități 

pedagogice nonformale conform programului prezentat, ghidaj la monumente, interpretare turistică și 

animație socio-educativă, materiale individuale și consumabile pentru atelierele de lucru, fotografii 

profesioniste individuale și de grup, filmare, facilitare cazare cu pensiune completă asigurată la  

complexul turistic Alpina-Casi din localitatea Paltinis, str. Platos II, facilitare transport Sibiu - Paltinis și 

retur, precum și transport din din orasele Bucuresti, Targu-Mures si Cluj-Napoca la Sibiu si retur. In 

perioada 13-17 iulie 2017, participantii vor urma cursul IT pus la dispozitie de catre organizator: Motion 

Graphics and Animation. La sfarsitul cursului, fiecare participant va prezenta un proiect realizat in baza 

noilor cunostinte dobandite. La finalizarea excursiei, fiecare participant va primi o diplomă, un suvenir 

specific zonei Sibiului și un pachet foto-video (prin e-mail).                             

3.2. S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L.  va asigura personal specializat pentru supravegherea, indrumarea si 

organizarea copiilor participanti in Tabara. Însoțitorii de grup vor acorda asistență permanentă copiilor și 

vor menține contactul cu părinții.  
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3.3. Părintele este de acord și se obligă să respecte următoarele clauze:   

a. Să aducă toate actele necesare înscrierii copilului în excursie:   

-  Prezentul contract semnat și completat cu datele personale (fac parte integrantă din acest contract  și 

“Chestionarul pentru părinți”, “ Declarația pe proprie răspundere” precum si Regulamentul);   

-  Declarație pe propria răspundere pentru intrarea în colectivitate, alergiile la alimente, interdicția de 

efort, autorizarea personalului S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L.  pentru luarea tuturor măsurilor necesare 

acordării asistenței medicale în caz de urgență, conform anexei;   

b.  Să plătească valoarea contractului;   

c. Copilul trebuie să respecte normele de bună conduită și să asculte de indicațiile însoțitorilor și 

formatorilor de la S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L. ,  pentru a fi mereu în siguranță;  

d. Părintele și copilul își exprimă acordul pentru fotografierea și filmarea copilului la diferitele activități 

desfășurate și cedează toate drepturile de proprietate ale imaginilor foto sau video cu copilul, luate de 

către personalul S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L., în diferitele activități din această excursie educațională, 

către S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L.  

e. Părintele va preda însoțitorilor de grup, copii după propria carte de indentitate și după certificatul de 

naștere al copilului minor. 

3.4. Excursia educaţională Tabăra de IT – Păltiniș 2017 se va organiza in conditiile inscrierii a minimum 

15 copii. Daca nu se realizeaza inscrierea numarul minim de participant, contravaluarea avansului sau a 

platii efectuate se va returna in contul Parintelui / Tutorelui Legal. 

3.5. Oferta transmisa prin e-mail de catre reprezentantii Swiss WebAcademy, este parte integranta a 

acestui contract. 

 

IV. VALOAREA CONTRACTULUI:   

4.1 Valoarea totală a prezentului contract este de 1390 lei. Pentru copiii carora le este asigurat 

transportul din orasul de domiciliu la Sibiu si retur, de catre parinti, tariful este de 1290 lei. Acest preț 

include serviciile prevăzute la punctele 3.1 și 3.2 din prezentul contract.   

4.2 Sumele se achită în două tranșe, după cum urmează: un avans de 30 % (420 Lei) până in data de 25 

Mai 2017 și restul de 70% (970 Lei) până in data de 30 Iunie 2017, de către părinte, prin virament bancar 

sau depunere de numerar, în contul S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L. .  

4.3 Pentru neplata sumelor până la termenul limită, se aplică penalizări de 1% pentru fiecare zi de 

întârziere pentru primele 7 zile. În a 8-a zi de neplată, contractul se anulează de drept iar avansul nu se 

mai recuperează.    
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V. DURATA CONTRACTULUI:   

5.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până în data de 18 iulie 2017;  

5.2 Părintele are dreptul sa rezilieze contractul oricând, dacă celelalte părți nu își îndeplinesc obligațiile 

prevăzute în acest contract. În acest sens, Părintele trebuie să notifice celelalte părți, în scris, în legătură 

cu decizia de reziliere a contractului. Contravaloarea se va restitui în proporție de  50%, dacă rezilierea 

se face până, inclusiv ori imediat după prima zi de excursie. Începând cu a doua zi de excursie, rezilierea 

își produce efectele, fără a se restitui contravaloarea acesteia.    

VI. LITIGII:   

6.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea acestui contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții 

lor, în caz contrar părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.     

                             

VII. CLAUZE FINALE:   

7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.  

7.2 Prezentul contract, împreună cu anexele menționate, care fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 

ulterioară încheierii lui.    

7.3 Notificările dintre părți se realizează numai în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire la adresele specificate la punctul I, ori prin e-mail la adresele specificate la punctul I.    

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..........................,  într-un număr de 2 exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.    

 

S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L.   Nume si Prenume Părinte/ Tutore legal………………………… 

Amza Valentin Marius    Semnatura Parinte / Tutore legal………………………………….. 

     

 

Nume si Prenume Minor Participant……………………………… 

Semnatura Minor Participant…………………………………………  
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Anexa 1:  Declarație pe proprie răspundere  

 

  Subsemnata/ Subsemnatul…………………………………………...…, mama/ tatăl copilului ………………………………, 

în vârstă de ……. ani, declar pe proprie răspundere că fiul meu/ fiica mea este apt/ă de intrare în 

colectivitate.    De asemenea, declar că fiul/fiica mea prezintă:     

□ Alergii la:   

 

□ Interdicție la efort:   

 

□  Boli care necesită o anumită intervenție în caz de agravare:   

 

 

 

Prin prezenta declarație autorizez personalul S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L.  pentru luarea tuturor 

măsurilor necesare acordării asistenței medicale în caz de urgență.                                                                                                    

 

 

 

 Semnătura:  

   

……………………………… 

 

 

 

 

http://www.swissacademy.ro/
mailto:office@swissacademy.ro


 

5 | P a g e  
SWISS WEB ACADEMY 

Sibiu, Str. Școala de Înot, Nr. 18 
Tel. +40 725 515 813, + 40 725 593 696 

www.swissacademy.ro, office@swissacademy.ro  

Excursie educaţională Tabăra de IT – Păltiniș 2017 

12-18 iulie 2017  

Anexa 2: REGULAMENT:   

 

ECHIPAMENTUL Copilul trebuie să aibă la el echipamentul înscris în lista cu echipament minim necesar. 

Nu încărcați prea mult bagajul copilului.    

TELEFOANELE MOBILE ȘI ALTE ECHIPAMENTE ELECTRONICE   Recomandam ca fiecare cursant sa-si aduca 

laptop-ul propriu in vederea desfasurarii cursului, cu drept de administrare. Copiii nu au nevoie de 

telefoane mobile și alte gadgeturi. Echipamentele electronice ale participanților (telefoane mobile, 

tablete, laptop-uri, mp3 player, console de jocuri etc.) vor fi închise pe perioada desfășurării activităților 

și vor putea fi deshise în pauzele de masă și de relaxare, sau după încheierea modulului zilnic. Pe durata 

activităților din programul zilnic părinții pot contacta telefonic personalul însoțitor. Organizatorii nu își 

asumă nici o responsabilitate față de integritatea și siguranța echipamentelor și a efectelor personale ale 

participanților la excursie.   

MEDICAMENTELE  În situația în care copilul dvs este sub tratament pe perioada excursiei, 

medicamentele se predau personalului însoțitor, iar tratamentul va fi administrat conform prescripției 

medicului. De asemenea, dacă copilul răspunde mai bine unor anumite medicamente pe care le trimiteți 

cu el în excursie, aceste medicamente vor fi predate personalului însoțitor. Ele vor fi administrate după 

caz sau returnate la finalul excursiei, evitând astfel consumul necontrolat.   

DAUNE   În cazul în care copilul dvs conștient, din neatenție sau din rea voință produce daune în locațiile 

în care se vor desfășura activitățile excursiei, echipamentelor din excursie sau terțelor persoane, 

părintele sau tutorele legal va fi obligat să suporte cheltuielile aferente.   

FOTO   În cadrul excursiei, vor fi realizate fotografii și filmări cu copiii, care vor fi folosite, cu scop 

exemplificativ, în pachetul foto-video al excursiei și pentru promovarea programelor educaționale 

proprii.    

SITUAȚII NEPREVĂZUTE Părinții vor fi inștiințați asupra oricărei situații problematice ce va apărea pe 

durata excursiei (accidentare, boală, alte situații) prin telefon, în cel mai scurt timp. Părintele va decide 

care sunt pașii de urmat și îi va comunica însoțitorului de grup.   

Niciun participant nu va părăsi excursia, locația în care se face cazarea, locațiile în care au loc activitățile 

fără a fi însoțit de un membru al personalului însoțitor sau parintele sau.      

                             

Echipament minim necesar:   

 Pantalon scurt – 2 perechi  

 Pantalon lung – 2 perechi (lejer – preferabil trening bbc, exclus sintetic/fâș)   

 Tricouri cu mâneci scurte – 6 buc   

 Tricou bbc cu mâneci lungi – 2 buc   

http://www.swissacademy.ro/
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 Tricou călduros cu mâneci lungi (tip polar) – 1 buc   

 Geacă impermeabilă - 1 buc;  

 Ciorapi bbc, lenjerie intimă – 1 pereche/zi  

 Șapcă sau căciuliță subțire   

 Haine de corp pentru dormit (pijama/trening subțire)  

 Gheată sport / incaltaminte comoda – 2 perechi   

 Papuci pentru duș (șlapi/crocs) – 1 pereche   

 Prosop mare pentru duș – 1 buc   

 Prosop mic pentru mâini/față – 1 buc   

 Pastă de dinți, periuță, săpun solid/lichid - 1 buc, gel dus flacon mic, sampon flacon mic, 

unghieră.   

 Slip / costum de baie  

 Ochelari de soare (opțional)  

 Sticluță pentru apă  

 Cremă protecție solară         

         

 

 

 

 

Index documente transmise de catre parinti: 

1. Contractul si anexele: 

a. Anexa 1:  Declarație pe proprie răspundere; 

b. Anexa 2: REGULAMENT; 

c. Anexa 3:  Chestionar pentru părinţi; 

2. Copie CI parinte care semneaza documentele; 

3. Copie Certificat de nastere copil participant in Tabara; 
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Anexa 3:  Chestionar pentru părinţi: 

 

Numele copilului: ………………………………….…………….. Vârsta, clasa (din septembrie 2017): …………………………  

Ne dorim ca, pe perioada derulării excursiei educaţionale, atât copilul dvs. cât şi ceilalţi participanţi să 

aibă parte de o experienţă frumoasă şi să beneficieze de siguranţă fizică şi emoţională. De aceea, vă 

rugăm să ne oferiţi informaţii sincere şi cât mai complete, prin intermediul răspunsurilor la următoarele 

întrebări:   

Timp departe de casă  

1. Copilul dvs. a mai fost plecat în excursii, singur, departe de casă, pentru mai multe zile?  

Răspuns: 

2. Dacă răspunsul este da, copilul dvs. a suferit intens de dor de casă?  

Răspuns:  

3. Dacă răspunsul este da, cum s-a manifestat şi cât timp a durat această stare?  

Răspuns:  

Personalitate  

4. Copilul dvs. preferă să se implice în activităţile de grup sau mai degrabă în cele solitare? 

 Răspuns:  

5. Care este abordarea copilului dvs. în stabilirea relaţiilor cu alţi copii (ex. este deschis, extravertit, 

timid, etc.)  

Răspuns:  

6. Cum reacționează copilul dvs. când este nervos, frustrat, dezamăgit? 

Răspuns:  

7. Copilului dvs. îi este frică/ se teme de ceva?  

 Răspuns:  

8. Dacă răspunsul este da, care sunt acele lucruri/ situații şi cum reacţionează copilul dvs. la ele? 

Răspuns:   
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Obiceiuri culinare  

9. Copilul dvs. manifestă poftă de mâncare?  

Răspuns:  

10. Există probleme legate de mâncare, regim alimentar, limitări privind alimentaţia pe care ar trebui să 

le cunoaştem?  

Răspuns:  

11. Dacă răspunsul este da, vă rugăm să ne oferiți mai multe informații:  

Răspuns:   

Obiceiuri de somn  

12. De obicei, la ce oră se pune în pat copilul dvs. seara?  

Răspuns:  

13. Copilul dvs. se confruntă cu probleme în ceea ce privește somnul (ex. se trezește în timpul nopții,  

merge sau a mers vreodată în somn, vorbește de obicei în somn, are coșmaruri, etc.)? 

 Răspuns:  

14. Dacă răspunsul este da, vă rugăm să ne oferiți mai multe detalii:  

Răspuns:  

Activități  

15. Care sunt activitățile la care copilul dvs. excelează/ este bun/ le face cu plăcere?  

Răspuns:  

16. Care sunt activitățile pe care copilul dvs. nu le agreează?  

Răspuns:  

17. Sunt activități, din cele propuse în cadrul excursiei, la care copilul dvs. nu poate participa?  

Răspuns:  

18. Dacă răspunsul este da, vă rugăm să ne oferiți mai multe informații:  

Răspuns:  

19. Care sunt materiile preferate ale copilului dvs.?  

Răspuns:  
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Aspecte legate de sănătatea fizică și emoțională:  

20. Există aspecte legate de sănătatea copilului dvs. pe care ar trebui să le cunoaştem (ex. are astm; 

poartă ochelari, lentile sau are probleme de vedere; udă patul; are probleme de auz; are dureri de cap 

frecvente/ migrene; se confruntă cu stări de leşin; are diaree/ constipație frecvente; are fobii, alergii de 

orice fel, etc.)  

Răspuns:  

21. Dacă răspunsul este da, vă rugăm să ne oferiți mai multe informații:  

Răspuns:  

22. Copilul dvs. are probleme de concentrare în timpul învățării (ex. ADHD), sau diferite manifestări care 

îngreunează învățarea (ex. necesită explicații aprofundate, uită repede, nu face legături cauză-efect, 

etc.)?  

Răspuns:  

23. Dacă răspunsul este da, vă rugăm să ne oferiți mai multe informații:  

Răspuns:  

24. Copilul dvs. se află sub tratament medicamentos pentru o perioadă mai lungă de timp?  

Răspuns:  

25. Dacă răspunsul este da, vă rugăm să ne oferiți mai multe informații referitoare la diagnostic, dozaj și 

administrare tratament, schema tratamentului:  

Răspuns:    

IMPORTANT: În cazul în care copilul se află sub tratament medicamentos pentru o perioadă mai lungă 

de timp, este necesar ca această perioadă să fi început cu cel puțin o lună înainte de plecarea în 

excursie. (Nu introduceţi medicamente noi în perioada premergătoare excursiei)!    

26. Există alte informații pe care ar trebui să le cunoaştem? Dacă răspunsul este da, vă rugăm să ne 

oferiți detalii.  

Răspuns:   
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