
                                             REGULAMENT GENERAL  

                      AL CENTRULUI  PENTRU ACTIVITATI RECREATIVE 

                                                 ”BURSUCEII VESELI” 

 

 

Primirea. Plecarea. Întârzieri 

Copiii ajung  in centru pentru orele de activitati la care au fost inscrisi. 

Părinţii trebuie să intre în sala de asteptare a centrului unde intructorul de specialitate va prelua 

copilul pentru efectuarea cursurilor programate. 

Aşa cum este prevăzut in fiecare tip de program in parte, pentru fiecare modul de activitate există o 

oră fixă de incepere si o ora fixa de terminare a perioadei de timp alocate.La sfarsitul activitatilor 

copilul trebuie preluat de către părinţi sau de catre persoana pentru care se comunica in mod expres 

centrului ca poate prelua copilul. 

 

 

FIŞA MEDICALĂ 

Îmbolnăviri. Cazuri de boală  

 

Centrul Bursuceii Veseli  nu va permite intrarea la activitati si în colectiv a unui copil,dacă 

acesta este bolnav sau dacă suferă de o afecţiune contagioasă.  

 

Pentru înscrieri in vederea participarii la activitati in centrul  Bursuceii Veseli sunt necesare 

documente medicale care să certifice starea de sănătate a copilului şi faptul că acesta este apt 

medical pentru activitati de inot si educatie acvatica. 

 

PENTRU ACCES LA PISCINA  

Se solicita obligatoriu: aviz epidemiologic   

precum si rezultatul examenelor: 

-coproparazitologic, 

-coprobacteriologic, 

-exudat faringian. 

 

Parinti 

Uşile noastre sunt deschise pentru părinţi la orice oră. 

Mai mult decat am instalat un sistem de monitorizare web-cam care permite fiecarui 

parinte sa urmareasca in timp real activitatile copilului in centrul Bursuceii Veseli.  

 

Reguli de comportament. 

Copii vor fi indrumati să îi respecte pe cei din jur,să participe la activitati în  mod civilizat,să 

coopereze cu personalul,să asculte indicatiile instructorilor si sa fie entuziaşti.Nu se tolereaza 

comportamentul vulgar,lipsa de respect,violenta  

Personalul va comunica parintilor incidentele legate de aceste comportamente inacceptabile. 

 

Confort si suguranta:  

Pentru interior copii vor avea o pereche de încălţăminte exclusiv pentru aceasta destinatie. 

Programul ales de beneficiar la inscriere poate fi modificat de acesta, printr-o solicitare 

scrisa sau verbala,cu cel putin o zi inainte de data solicitata pentru modificare 

 

 


