
 

 

REGULAMENT 

Rolul acestui regulament este de a asigura desfășurarea cursurilor în condiții optime, în deplină 

siguranță, de a crea o atmosferă de bună dispoziție și maxim de confort pentru toți participanții. 

• Participanților nu le este permis să părăsească cursurile fără acordul coordonatorilor. 

 

• Participanților le este permisă folosirea instalațiilor electrice doar în conformitate cu 

normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor (PSI). 

 

• Participanții vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aflate în dotarea societății SC 

REEA SRL (mobilier, aparatură, pereți etc.). 

 

• În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune în interiorul sau 

exteriorul spațiilor destinate cursurilor, echipamentelor, altor persoane etc., părinții/tutorii 

legali se obligă să suporte costurile aferente. 

 

• Sunt interzise alergarea și îmbrâncirea în zona balustradelor. Se va acorda atenţie urcării 

şi coborârii scărilor. 

Situațiile în care plățile efectuate nu se restituie 

Plata participării la cursurile Lab School nu se restituie în urătoarele condiții: 

A. În cazul în care participantul pentru care a fost efectuată plata cursului/ laboratorului 

educațional: nu se poate prezenta la activitatea plătită, a întrerupt frecventarea 

activităților din motive neimputabile Prestatorului (e.g. îmbolnăvirea participantului), 

indiferent de modalitatea de plată. 

B. Dacă participantul părăsește locul alocat în timpul experimentelor. 

C. Dacă participantul se plimbă sau aleargă prin laborator. 

D. Dacă participantul deranjează desfășurarea orei și pe colegi prin comportament. 



E. Dacă participantul îi împinge pe colegi, vorbește tare sau se ridică de pe scaun în timpul 

activităților. 

F. Dacă participantul folosește ustensilele colegilor. 

G. Dacă participantul nu respectă regulile laboratorului - în laborator nu se mănâncă și nu se 

bea. 

H. Dacă participantul nu respectă instrucțiunile date de coordonatorii activităților. 

 

Siguranță 

• Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a 

altor persoane (artificii, explozibili, substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte 

contondente, tăioase, puști cu bile, lasere etc.). 

 

• Participanții nu vor deține sau consuma substanţe interzise (alcool, tutun, droguri, băuturi 

energizante etc.). 

 

Participanţii nu au voie să se cațăre pe clădiri, stâlpi, copaci, garduri, instalaţii sportive, să se 

aplece peste marginile balustradelor 

• Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanților 

care se dovedesc că provin din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse la 

dispoziție de către organizatori. 

• Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. În cazul în care găsesc astfel de 

obiecte, vor anunța imediat personalul Școlii de teatru. 

• Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția obiectelor 

participanților. 

Medicale 

• Participanții nu vor putea aduce cu ei în tabără medicamente decât dacă urmează un 

tratament prescris de medic. În acest caz, vor lua tratamentul numai sub supravegherea 

coordonatorilor. 

• Părinţii se obligă să furnizeze informaţii complete despre starea de sănătate a 

participanților minori, posibile alergii, predispoziţii la diferite boli, precum şi afecţiuni cum ar fi 

lipsa de calciu, anemie, astm bronșic, tahicardie etc. 

 

 

    Data                                                                                                                        Semnătura, 


