
CERERE/FIŞA DE ÎNSCRIERE ANUL ŞCOLAR 2021–2022 
Nr. înregistrare: _____ /__________ 

Subsemnatul (nume și prenume părinte), _____________________________________ , 
în calitate de reprezentant legal al minorului/minorei (nume și prenume elev/copil) 
__________________________________________________ solicit înscrierea acestuia /acesteia la 
activităţile desfăşurate în cadrul Palatului Copiilor Cluj/Structuri (cluburi ale copiilor din 
județ) cercul __________________________, profesor (opțional) __________________________ 

   Palatul Copiilor Cluj, filiala Centru     
   Palatul Copiilor Cluj, filiala Mărăşti 
   Clubul Copiilor Câmpia Turzii 
   Clubul Copiilor Dej  

       Clubul Copiilor Gherla  
       Clubul Copiilor Huedin 
       Clubul Copiilor Turda 

Date de contact: (lipsa completării acestor date duce la anularea cererii!!!) 
Numele și prenumele elevului/copilului ________________________________________________ 
vârsta______CNP________________________________  
Şcoala/grădiniţa _____________________________________________ Clasa/grupa___________ 
Adresa de domiciliu: str. ___________________________________________, nr_____, bl. _____,  
ap. ____, localitatea ___________________________________________ 
Date de contact reprezentanți legali: 
Date de contact - Mama: 
Nume și prenume ________________________________________telefon ____________________ 
e-mail ________________________
Date de contact - Tata:
Nume și prenume ________________________________________telefon ____________________
e-mail ________________________

Prin prezenta declar că voi respecta regulamentul de ordine interioară al instituţiei de 
învăţământ şi sunt de acord     /nu sunt de acord     cu publicarea de imagini de la activităţile de 
cerc în care apare şi fiul/fiica. Îmi asum corectitudinea datelor personale furnizate și faptul că 
voi înștiința instituția ori de câte ori acestea vor suporta modificări. 

Subsemnatul/a _________________________________________ prin prezenta declar că 
am fost informat și că înțeleg că datele cu caracter personal furnizate (nume, prenume, cod 
numeric personal, adresa, telefon, e-mail, instituție de învățământ, clasa) sunt prelucrate de 
Palatul Copiilor Cluj, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016, exclusiv în 
scopul gestionării înscrierii și participării preșcolarului/elevului la cercurile unității de 
învățământ, filialei și structurilor arondate și la diferite concursuri și proiecte extrașcolare și 
declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ale mele și ale copilului meu, 
solicitate în prezenta cerere/fișă de înscriere. Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu 
caracter personal determină imposibilitatea Palatului Copiilor Cluj și a structurilor arondate de 
a-și îndeplinii obligațiile legale și în consecință, imposibilitatea înscrierii copilului la activitățile
unităților de învățământ.
În calitate de părinte/reprezentant legal/elev (copil), îmi exprim acordul față de cele de mai sus
Am luat cunoștință de conținutul Regulamentului de ordine interioară a Palatului Copiilor Cluj

Ataşez prezentei cereri/fişe: 

-adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte acordul medical de participare la
activităţile cercului ales/solicitat.
-adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că elevul/copilul este apt pentru efort fizic/
apt pentru a participa la activităţile cercurilor de sport (numai pentru cercurile de activități sportive).
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