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ÎNSCRIERI PENTRU MODULUL BRITTEEN August 2016 
 

  Membrii noi sunt invitaţi pentru înscrieri începând cu 1 august, după cum urmează: 
 De luni până vineri între orele 10.00 – 16.00 

 
Recomandăm ca nivelul de limbă engleză al participanţilor să fie Intermediar (excepţie făcând copiii de 
grădiniţă).  
 
Taxa pentru un membru BritTeen / atelier 

 
Taxe pentru membrii BritTeen (grup de fraţi/prieteni) 

  Înscriere Re-înscriere Înscriere Re-înscriere 

Modul BritTeen   
August 

 
200 RON 

 
180 RON 

 
180 RON/participant 

 
  Înscrierea se face prin completarea acestui formular şi achitarea integrală a taxei.  
  Taxa poate fi achitată în numerar, card sau prin transfer bancar, în cadrul perioadelor dedicate de înscriere. 
Înscrierea va putea fi făcută prin transfer bancar în următorul număr de cont:  

 beneficiar: British Council C.U.I. / C.F.: 9000 0000 26598 / 22.02.91 

 numar de cont: IBAN RO07 CITI 0000 0008 2601 2005, deschis la:Citibank Europe plc - Dublin sucursala 
Romania (Bd. Iancu de Hunedoara, Bucuresti). 

Pentru validarea înscrierii, vă rugăm să menţionaţi BritTeen Iaşi în rubrica despre detaliile plăţii şi să trimiteţi dovada 
de plată şi formularul de înscriere scanate pe adresa bc.iasi@britishcouncil.ro.  
 

Modul August 2016  Programul de desfăşurare al atelierelor 

11 august – 1 septembrie 
2016 

             

 Preşcolari-şcolari (5-8 ani): marţi şi joi, 10:00 – 11:00 

 Clasele III - IV: marţi şi joi, 11:15 – 12:45 

 Clasele V - VIII: marţi şi joi, 13:00 – 14:30 

 

 

  

  

  

 

 
Vă rugăm să alegeţi grupa de vârstă la care doriţi ca fiul/fiica dumneavoastră să participe. Vor avea loc două sesiuni 
pe săptămână. Acestea durează o oră şi jumătate pentru clasele primare şi gimnaziale şi o oră pentru prescolari. 
 
O grupă poate avea minimum 6 şi maximum 16 participanţi. În situaţia în care nu se întruneşte numărul minim de 
participanţi pentru o anumită grupă, acestora li se va returna integral taxa de înscriere la club.  

 
Vă rugăm să selectati atelierul dorit, în funcţie de grupa de vârstă în care se încadrează fiul/ fiica dumneavoastră: 
 

Preşcolari-şcolari (5-8 ani): marţi şi joi, 10:00 – 11:00  

□ 

 

Clasele III - IV: marţi şi joi, 11:15 – 12:45 

□ 

  

Clasele V - VIII: marţi şi joi, 13:00 – 14:30 

  □ 
 

Înainte de prima întâlnire a Clubului BritTeen, veţi primi un SMS cu detalii administrative despre sălile şi orele de 
desfăşurare ale acestuia. 
Fiecare membru BritTeen beneficiază de un abonament gratuit la Biblioteca @British Iaşi pentru 3 luni.  
Programul Bibliotecii @British Iaşi este: Luni şi marţi: 13.00 -19.00 Miercuri – vineri: 10.00 – 16.00 

 
 verso 
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Politica de retragere şi transfer 
Dacă doriţi să vă retrageţi de la club, ca urmare a unor situaţii imprevizibile, se aplică următoarele reguli: 

 Dacă ne anunţaţi, în scris, înainte de prima întâlnire a Clubului BritTeen, vă vom restitui suma plătită, mai puţin o 
taxă administrativă de 10%. 

 Dacă ne anunţaţi, în scris, in prima saptamana de la începerea modulului, vă vom restitui suma plătită, mai puţin 
costul atelierelor la care aţi participat plus o taxă  administrativă de 25% (din taxa achitată iniţial). 

 Nu se mai acceptă cereri de retragere din cea de-a doua săptămână a modulului. 
 

Notă privind protecţia datelor în Clubul BritTeen din cadrul British Council şi acceptarea condiţiilor 
Conform cerinţelor Legii privind Protecţia Datelor din Marea Britanie, 1998*, British Council are obligaţia legală de a 
administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, orice date personale ne furnizaţi despre 
dumneavoastră sau copilul dumneavoastră. Pentru datele completate pe fişa de înscriere, scopul solicitării lor este: de 
a tine o evidenţă a cursanţilor noştri; de a ţine o evidenţă financiară corectă; de a putea să ţinem cont de eventualele 
cerinţe speciale ale membrilor Clubului; de a oferi sponsorilor noştri o dovada a participării la Club, dacă este cazul. 
De asemenea British Council ar putea folosi fotografii ale membrilor BritTeen in scopul promovării activităţilor British 
Council sau acestea ar putea sa apară in publicaţiile noastre, pe site-ul nostru sau în materialele noastre promoţionale. 
Mai este posibil să trimitem aceste fotografii la alte birouri British Council pentru a fi folosite în scopurile arătate mai 
sus. 
Semnând acest formular, sunteţi de acord ca British Council să deţină şi să proceseze aceste informaţii pentru 
scopurile precizate mai sus, care pot implica transferul datelor dumneavoastră către alte centre British Council.  

* O copie a documentului privind politica de protecţie a datelor este disponibilă la cerere. Pentru acest document sau 
alte întrebări legate de protecţia datelor, vă rugăm contactaţi coordonatorul pentru probleme de protecţia datelor la 
10 Spring Gardens, London, SW1A 2BN, sau prin e-mail la: data.protection@britishcouncil.org. 

 

Politica de protecție a copilului /Obligații ale părinților sau tutorelui legal  
Considerăm că avem o responsabilitate faţă de copiii care participă la cursurile noastre, inclusiv datoria de a-i proteja 
de diverse tipuri de abuzuri. Realizăm acest lucru prin respectarea legilor din Marea Britanie pentru protecţia copiilor, 
a legislaţiei în domeniu din țările în care operăm precum și prin aderarea la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu 
privire la Drepturile Copiilor din 1989. În conformitate cu politica noastră de protecţie a copilului, ne aşteptăm ca toţi 
copiii cu vârsta sub 11 ani să fie preluaţi de la sediul nostru la finalul orei de curs de către familie/persoană desemnată 
cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care copiii dumneavoastră au o vârstă cuprinsă între 11 și 17 ani, suntem 
conştienţi de faptul că este posibil ca dumneavoastră să vă fi dat permisiunea ca aceştia să vină și să plece de la 
sediul nostru neînsotiţi. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru copiii nesupravegheați aflaţi în incinta British Council 
în afara orelor de curs. 

 

Vă rugăm să completaţi cu litere de tipar 

Nume de familie 
  
 

Prenume   

Data naşterii  Clasa şi Şcoala  

Telefon mobil părinte/ tutore 
 

Adresă e-mail părinte / tutore 
 

Copilul dumneavoastră are afecţiuni sau alergii despre care ar trebui să ştim? Dacă da, ce ar trebui să facem în 
cazul unei crize? 
□ Da   vă rugăm specificaţi: …………………………………………………………………………….. 
□ Nu 
Este posibil ca din când în când să fiţi contactat de noi pentru a primi informaţii despre serviciile şi 
evenimentele oferite de British Council. Dacă NU DORIŢI să primiţi astfel de informaţii, vă rugăm bifaţi aici  
Semnătura dumneavoastră confirmă că ati citit şi ati înţeles conditiile de înscriere şi politica de retragere. 
Formularul trebuie semnat de unul dintre părinţi / tutori. 

 
Semnătură părinte / tutore: 

 
 

 
Data: 

 
 

 

 For office use only 

Data plăţii       

Metoda de plată     

Suma    

Administrator   
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