
Regulament “Astroclub Junior” 
 
Prin prezenta, subsemnatul/a ________________________________, nr. de telefon _____________, 
adresa email _________________________, domiciliat/ă în ________________________________, 
solicit înscrierea în cadrul programului Astroclubul Junior organizat de către Asociația Astroclubul 
București a minorului/lor: 
nume și prenume______________________, în vârstă de _____ani, 
nume și prenume ______________________, în vârstă de _____ani, 
nume și prenume ______________________, în vârstă de _____ani, 
nume și prenume ______________________, în vârstă de _____ani, 
al/alor cărui/căror părinte/tutore legal sunt. 
 
 
Termene și condiții  
 
Asociația “Astroclubul București”, în conformitate cu obiectivul său principal, respectiv susţinerea 
activităţilor astronomilor amatori, de dezvoltare, promovare și popularizare a astronomiei, a decis să 
susțină înființarea unui club dedicat tinerilor amatori de astronomie, denumit “Astroclubul Junior”. 
Această structură nu are personalitate juridică și operează în totalitate sub stricta coordonare a 
Asociației ”Astroclubul București”. 
”Astroclubul Junior” este, în practică, un program de 12 luni, în cadrul căruia, membrii Asociației 
Astroclubul București vor organiza bilunar ateliere, cursuri, seminarii și alte activități specifice de 
promovare a astronomiei în rândul minorilor. 
Înscrierea în ”Astroclubul Junior” este permisă doar copiilor cu vârsta între 6 și 10 ani. 
Înscrierea se va face de către unul dintre părinți sau de către tutorele legal. Prin înscriere, 
părintele/tutorele ia la cunoștință și își asumă respectarea, de către sine precum și de către minorul 
pe care îl reprezintă, a prezentului regulament: 

1. Înscrierea în cadrul programului ”Astroclubul Junior” se face pe o perioadă de 12 luni, de la 
data achitării complete a taxei de înscriere. 

2. Achitarea taxei permite accesul la toate activitățile ”Astroclubului Junior” așa cum acestea au 
fost prezentate la data înscrierii. 

3. Taxa este nereturnabilă după primele 30 de zile, indiferent de numărul de activități la care 
minorul înscris a luat parte. Părintele/tutorele înțelege că nu poate solicita returnarea 
integrală sau parțială a taxei după primele 30 de zile, indiferent de prezența persoanei înscrise 
la activități. 

4. Odată înscris, minorul are dreptul de a lua parte la orice alte activități organizate de Asociația 
Astroclubul București în cadrul programului ”Astroclubul Junior”, activități ce sunt prezentate 
pe website-ul Astroclubului București (www.astroclubul.ro) până la data  înscrierii. Orice 
modificare a programului care poate apărea, se va face cu notificarea prealabilă a 
părintelui/tutorelui la adresa de email menționată mai sus. 

5. În eventualitatea organizării activităților care presupun prezența fizică, minorul trebuie 
permanent însoțit de un părinte/tutore. 

6. Taxa de înscriere acoperă conținutul informațional al activităților. Orice alte costuri, precum, 
dar fără a ne limita la: cheltuieli de deplasare, abonamente la resurse media, echipamente, 
materiale necesare proiectelor, etc. care nu sunt expres menționate ca fiind incluse în taxă, se 
achită separat ori se asigură individual de către părinte/tutore. Neachitarea acestor costuri 
sau neasigurarea acestor materiale/facilități poate duce la limitarea accesului la unele 
activități. Părintele/tutorele înțelege și acceptă această situație. 

7. Prin achitarea taxei de înscriere în cadrul programului Astroclubul Junior, persoana înscrisă, 
părintele/tutorele legal NU dobândește calitatea de membru al Asociației Astroclubului 

http://www.astroclubul.ro/


București. Această calitate se poate dobândi conform statutului diponibil pe website-ul 
www.astroclubul.ro. 

8. Părintele/tutorele legal  înțelege și acceptă că trebuie să furnizeze numele, prenumele, 
numărul de telefon mobil, adresa sa de email și o adresă de corespondență, precum și numele, 
prenumele, vârsta pentru persoana înscrisă. Aceste informații vor fi stocate și procesate de 
Asociația Astroclubul București pentru a facilita buna organizare a evenimentelor și 
activităților parte a programului ”Astroclubul Junior”, inclusiv transmiterea prin curierat a 
unor eventuale materiale, premii, diplome etc. Prin acceptarea prezentului regulament, 
părintele/tutorele legal își exprimă acordul liber și explicit pentru această procesare. 

9. Persoana înscrisă, precum și părintele/tutorele au obligația de a nu desfășura activități care 
aduc atingere imaginii Asociației Astroclubului București. Totodată se obligă să respecte 
normele de comportament etic și să nu aducă daune ori să afecteze în orice mod imaginea şi 
reputaţia Asociaţiei. Încălcarea acestei obligații poate duce la excluderea din cadrul 
programului ”Astroclubul Junior”. O asemenea decizie poate fi luată unilateral de către 
conducerea Asociației Astroclubul București și va fi comunicată în scris, cu un preaviz de 7 zile. 

 
 
 
Am luat la cunoștință și sunt de acord: 
Nume și prenume părinte/tutore legal _________________________ 
 
Semnătură părinte/tutore legal _____________________________ 
 
Data _____________________ 
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Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal: 
 

 
Subsemnatul/a ________________________________, nr. de telefon _____________, adresă de 
email_________________________, părinte/tutuore legal al minorului/lor: 
nume și prenume______________________,  
nume și prenume______________________,  
nume și prenume______________________,  
nume și prenume______________________, 
am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. 
 
Am fost informat/ă că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele şi dreptul 
de a nu fi supus unei decizii individuale. 
 
Am fost informat/ă că datele cu caracter personal precum şi ale copilului/lor meu/mei minor/i, 
urmează să fie prelucrate şi stocate de către Asociația Astroclubul București pentru buna 
desfășurare a programului ”Astroclubul Junior”. 
 
Am fost informat/ă că prelucrarea datelor mele cu caracter personal precum şi ale copilului/lor 
meu/mei minor/i, este necesară în vederea obligaţiilor legale ce îi revin operatorului, precum şi în 
scopul intereselor şi drepturilor ce îmi revin. 
 
Am fost informat/ă că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o cerere 
scrisă, întemeiată, datată şi semnată depusă la sediul Asociației Astroclubul București. 
 
În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu 
caracter personal. 
 
 
 
Nume și prenume părinte/tutore legal _________________________ 
 
Semnătură părinte/tutore legal _____________________________ 
 
Data _____________________ 
 


