After School Hera kids
SC UMENOKI SRL
CUI: 27501089
J15/498/2010
Str. JUSTITIEI 7 Targoviste
Telefon: 0734292688
hera_kids@yahoo.ro

CONTRACT After School Hera kids
Nr..…. din data de ………………..
1.PARTILE CONTRACTANTE :
SC UMENOKI SRL denumita in continuare PRESTATOR cu sediul in jud. Dambovita, Str. Justutiei, nr.7,
Targoviste, având cod unic de inregistrare 27501089, reprezentat prin DORE CRISTINA in calitate de
ADMINISTRATOR
si
…………… ............................................................. in calitate de parinte/tutore al ………………………………
………………………………………… domiciliat in localitatea .................................,str ...........................................,
nr....., bl......., ap....., sector......, nationalitate........................., indentificat cu C.I/ B.I. , seria ………,
nr…………….., telefon mobil..................................., numit in continuare parinte .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :
Asigurarea de către prestator a condiţiilor optime de derulare a procesului after-school (dupa scoala)
prin implicarea în educaţia elevului după terminarea orelor de curs, in baza solicitarii Parintelui si
conform cu orarul acestuia.

3.OBLIGATIILE PRESTATORULUI:
3.1 Prestatorul se obliga:
3.1.1 Sa puna la dispozitia elevilor personal didactic si nedidactic care sa asigure supravegherea şi
îndrumarea elevului în activităţile educative şi cele de recreere, în perioada imediat următoare finalizării
cursurilor şcolare obligatorii;
3.1.2 Sa puna la dispozitie un spaţiu amenajat si sigur în scopul asigurarii unui mediu educativ sănătos,
corespunzator desfasurarii activitatii si recreeerii elevilor.
3.2.3 Sa preia elevii de la scoala conform orarului care a fost comunicat de catre parinti;
3.2.4 Sa se asigure ca firma de catering care livreaza hrana copiilor este una de incredere si respecta
intocmai normele de igiena si nutritionale care se impun;

3.2 Prestatorul se obligă să organizeze activităţi care facilitează desfăşurarea unui proces socio- educativ
modern, cum ar fi:
* Efectuarea temelor în cadrul unui program dedicat studiului individual, proces asistat de cadre
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didactice experimentate;
* Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română.
*Program special de recreere si relaxare prin jocuri socio-educative, de grup si activitati in aer liber.
3.3. Prestatorul se obligă să asigure:
3.3.1 Supravegherea şi siguranţa elevilor pe perioada prezentei acestora în incinta şi spaţiul
prestatorului precum şi în deplasările organizate de Institutia noastra;
3.3.2 Masa de pranz a elevilor – la ora 12.30 si gustarea la ora 16.00 ( si in cazul vacantelor , micul dejun
la ora 9.30 )
3.3.3 Transportul zilnic de la scoala la prestator şi la cerere, contra cost, de la sediul prestatorului
la adresa convenita;
3.3.4 Transparenţa tuturor activităţilor derulate, aprobate şi desfăşurate de prestator si accesul
parintilor la camerele de supraveghere online printr-un id si o parola personalizata.
3.3.5. Prestatorul se obligă să analizeze şi să răspundă la orice sesizare din partea parintelui.
3.3.6.Prestatorul si implicit personalul din subordinea lui nu raspund de bunurile de valoare purtate sau
aduse de copiii ce frecventeaza cursurile after school.
3.3.7. Atentie exclusiva nevoilor speciale ale fiecarui copil
3.3.7. Tipul de program :
-program lung 08.00 – 20.00 (preluarea copiilor de la scoala; masa de pranz; efectuarea temelor;
gustare, recreere)
-program scurt 7.30-17.00 – in zilele declarate libere sau vacante.
-program scurt in fiecare zi de vineri, 08.00-17.30, pt efectuarea masurilor de igienizare si curatenie
necesare.

4.OBLIGATIILE TUTORELUI/PARINTELUI
4.1. Sa respecte Regulamentul de functionare al prestatorului si prezentul contract;
4.2. Sa respecte deciziile luate de conducere si personalul firmei prestatoare privind schimbari justificate
in: fixarea, meniului, organizarea colectivelor de elevi pentru activitatile desfasurate.
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4.3.Să se adreseze direct conducerii în cazul unor nemulţumiri în legătura cu comportamentul
personalului asociatiei în relaţia cu elevul sau cu privire la orice alte probleme.
4.5.In cazul în care se produc schimbări în orar, PARINTELE este obligat sa anunţe Prestatorul in timp util
pentru a putea reorganiza traseul astfel incat niciun copil sa nu astepte.
4.6.Sa anunte orice problema de sanatate existenta sau aparuta pe parcurs
4.7.Să-si asume răspunderea materiala în cazul eventualelor distrugeri provocate în mod culpabil de elev
asupra bunurilor aflate în patrimonial prestatorului;
4.8.Să ia masuri ca elevii sa cunoască şi sa respecte prevederile Regulamentului de ordine interioara al
prestatorului;
4.10.Sa respecte ora de incheiere a programului;
4.11.Sa ia legatura cu personalul pentru a cunoaste evolutia copilului ori de cate ori este solicitat;
4.13.Sa efectueze plata contributiei de scolarizare in termenii conveniti mai jos.
4.14 Sa anunte absenta copilului cel mai tarziu la ora 9.00 , ziua curenta, pentru o buna desfasurare a
activitatilor si pentru a comanda portia de mancare cuvenita.

5. CONTRIBUTIA DE PLATA :
5.1. Contributia de plata in cazul copiilor inscrisi se poate face in 2 moduri
*plata unui abonament lunar in valoare de 1000 lei/ luna la care se adauga contribuitia pentru masa de
10 lei/zi.
- plata abonamentului se face intre data de 1 si 5 ale lunii curente indiferent de frecventa ;
- plata contributiei pentru masa se face in fiecare zi de vineri , doar pentru zilele in care a fost
prezent.;
*plata zilnica, in valoare de 63 lei/zi cu masa inclusa, plata care se face in fiecare zi de vineri doar pentru
zilele in care a fost prezent.
5.2. Fratii copiilor inscrisi deja, beneficiaza de o reducere de 20% in cazul inscrierii la acelasi program.
5.3.Taxa nu se modifica pe durata unui an scolar.
5.4. In cazul renuntarii din partea parintelui dupa plata abonamentului, banii nu vor fi returnati.
6. DURATA CONTRACTULUI
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Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii cu o valabilitate de 1 an scolar .

7. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1.Nerespectarea de catre Parinte a obligatiilor asumate;
7.2.Intarzierea repetata la preluarea copilului, lipsa de interes si colaborare a parintilor;
7.3. Denigrarea Institutiei si/sau atitudine ostila fata de angajatii acesteia;
7.4.Incapacitatea de integrare în colectivitate a copilului,atitudine ostila sau agresiva fata de colegi sau
fata de personalul after-scholui - conducerea Institutiei considerând asemenea situaţie drept o
renunţare unilaterală la serviciile acesteia.
7.5.Rezilierea Contractului de catre parinte din motive personale se notifica cu 5 zile inainte.
7.6.In situatia in care reprezentantul legal al scolarului nu isi executa obligatiile asumate prin prezentul
Contract ,inclusiv obligatia de plata la zi a valorii taxelor datorate.Incetarea se va produce, in acest
caz,daca notificareacu privire la incalcarea obligatiilor de plata nu va avea ca rezultat satisfacerea acestor
obligatii in termen de 10 zile lucratoare de la data scadentei platii.

8.CONTACT
Pentru corespondenta intre parti se vor folosi urmatoarele numere de telefon:
0734292688 – DORE CRISTINA- administrator
0721340938- SUICA MONICA
0735460175- ILIE ALEXANDRA
Parinte/tutore:
___________________________________
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9.ACORDUL DE CONFIDENTIALITATE
Subsemnatul ..........................................................................., în calitate de părinte / tutore declar
că sunt de acord ca SC UMENOKI SRL să folosească fotografii sau filme în care apare copilul
meu ..................................................................................................... în scopul promovării
activităţii desfăşurate de catre aceasta.
Sunt de acord ca fotografiile sau filmele să fie folosite de SC UMENOKI SRL în mijloacele de
comunicare, inclusiv Internetul, precum și în reclame sau materiale promoționale.
SC UMENOKI SRL are dreptul de a folosi fotografiile în scopuri publicitare, respectând
drepturile copilului în baza Legii nr. 272 / 2004, privind protecția și promovarea drepturilor
copilului.
De asemenea, a intrat in vigoare legea pentru protectia datelor cu caracter personal din data de 25
mai 2018 in toate statele membre ale Uniunii Europene, regulamentul (UE) 2016/679 ce se refera
la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protectia datelor), care va avea directa aplicabilitate in toate statele membre,
inclusiv in Romania, incepand cu data de 25 mai 2018;
- Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protectia datelor personale in cadrul activitatilor
specifice desfasurate de autoritatile de aplicare a legii.
Prin semnătura de mai jos, certific că sunt de acord cu cele scrise mai sus și înțeleg pe deplin
condițiile specificate.

Prezentul contract a fost incheiat astazi, ......................................., in 2 (doua) exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte contractanta.

Director,

PARINTE/TUTORE,
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