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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Subsemnatul.............................................................,domiciliat  

în ................................., Str. ............................................., Nr. ...., Bl. ...., Apt. ...., 
sector. ...., tel.: ......................, având CNP: .................................... , 
în calitate de părinte / reprezentant legal al 

 minorului ……………….............................................., având vârsta de .......... ,  

CNP: ......................................., declar pe propria răspundere că sunt de acord ca 
fiul / fiica mai sus mentionat(ă) să participe in Proiectul  BAND PRO  organizat de 
scoala de muzica  Voltaj Academy in perioada: 22 ianuarie-23 ianuarie  2022, 
in intervalul 09:00-20:00 in Bucuresti, la   SEDIUL KISS FM-   Str.  Splaiul Unirii  Nr. 
165, cladirea TN Offices 1 etaj 10-sector 3 

Declar pe propria raspundere că fiul / fiica mea este sanatos clinic si nu urmeaza un 
tratament care sa il impiedice sa participe in Proiectul  BAND PRO  organizat de 
Voltaj Academy.  

In caz contrar, ma oblig sa semnalez eventualele boli / alergii,organizatorilor.  

Declar pe proprie raspundere ca mi-au fost aduse la cunoştinţă condiţiile în care se 
desfăşoară Proiectul  BAND PRO  ,  regulile care trebuie respectate de fiul meu / 
fiica mea şi sunt de acord cu ele.  

De asemenea declar că în cazul nerespectării acestor reguli de către copilul meu, 
organizatorii vor fi absolviţi de orice responsabilitate juridică şI morală pentru 
eventualele consecinţe.  

Pe parcursul  desfasurarii Proiectulului  BAND PRO  organizatorii Voltaj Academy 
îşi asumă răspunderea de a oferi cele mai bune condiţii de îngrijire fizică, psihică şi 
emoţională copilului şi  prin urmare, îi consider eliberaţi de orice răspundere, 
procese, despăgubiri ce pot rezulta din incidente cauzate de încălcarea 
regulamentului şi/sau a indicaţiilor clare date de lideri către copil; 

Regulile participanţilor în Proiectul  BAND PRO  Voltaj Academy sunt: 
 
1.Fiecare participant respectă programul  şi se implică în activităţi, în relaţia cu 
ceilalţi participanţi şi cu insotitorii proiectului. 
 
2.Niciun participant nu părăseşte locul de desfăşurare ,fără să îi anunţe pe insotitori 
şi fără a primi aprobarea acestora; 
3.Participantii nu vor consuma bauturi alcoolice, sau alte subsante toxice pe toata 
durata Proiectului  BAND PRO .  

http://www.voltajacademy.ro


4.Toţi paticipanţii vor respecta ora de venire si de plecare; 
 
6.Fiecare participant este responsabil (inclusiv financiar) pentru tot ceea ce strică, 
deteriorează sau distruge pe parcursul Proiectului  BAND PRO.   
7.Fiecare participant atesta pe proprie raspundere faptul ca este clinic sanatos 
pentru a participa in cadrul proiectului si ca nu are vreo boala/ alergie despre care 
organizatorii nu au fost informati in prealabil; 
8.Nerespectarea regulilor poate atrage retragerea unui participant sau mai multora 
din cadrul acestui proiect si plecarea acasă înainte de terminarea                                                                                                                                                       
lui, fără posibilitatea de recuperare a costurilor. 
9. In cazul unei urgente de vatamare sau imbolnavire a copilului, insotitorul va va 
instiinta imediat, va lua legatura cu o unitate medicala specializata, va actiona in 
numele dvs. pentru a  obtine tratamentul medical corespunzator pentru copilul dvs 
pana la venirea dvs si preluarea copilului.  
In acest caz dvs.veti plati suma aferenta, in cazul administrarii unui tratament 
medical contra cost.  
10.Copilul dvs. trebuie sa se comporte civilizat si responsabil, sa respecte regulile 
stabilite, in caz contrar,acceptati consecintele care presupun parasirea Proiectului 
BAND PRO  , fara posibilitatea recuperarii sumei platite. 
11. In caz de urgenta, pot fi gasit la urmatoarele numere de  

telefon……………………….. 

Starea sănătăţii copilului: 

- Alergic la.............................................................................................. 

- Diabet........................................................................................................
................................. 

- este sub regim 
alimentar.................................................................................................... 

- boli de care suferă şi care îl pot pune în pericol pe timpul 
proiectului..................................................................................................
....................................................... 

Data: 

Semnătura parinte: 

Declaratie cursant 

Subsemnatul……………………………………..cursant al scolii de muzica Voltaj Academy, 
declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta regulamentul privind buna 
desfasurare  a Proiectului   BAND PRO  din data de 22 ianuarie-23 ianuarie  
2022, in Bucuresti-, la   SEDIUL KISS FM-   Str.  Splaiul Unirii  Nr. 165, cladirea TN 
Offices 1 etaj 10-sector 3 

si inteleg ca trebuie sa ma comport politicos, responsabil ,  sa respect regulile 
stabilite de organizatorii si coordonatorii acestui proiect ,  sa nu intreprind actiuni 



care pot sa puna in pericol sanatatea, securitatea si siguranta mea sau a celorlalti 
participanti.  

 - Nu parasesti grupul sau locatia  decat cu acordul coordonatorului; 
 - Nu vei consuma bauturi alcoolice  sau alte subsante toxice pe toata durata         
Proiectului  BAND PRO  . 
    -     Vei folosi instrumentele si aparatura pusa la dispozitie de Voltaj Academy doar 
cu acordul si sub indrumarea profesorilor sau a coordonatorilor. 
    -     Nu te vei juca periculos sau riscant si nici nu vei inteprinde actiuni riscante, 
sub nicio imprejurare; 
    -     Vei anunta imediat orice indispozitie fizica, orice coleg absent, orice act de 
indisciplina; 
    -     Vei anunta imediat coordonatorului  orice nevoie personala sau discomfort. 

Data:   

Semnatura cursant: 
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