Termeni și condiții de participare la Festivalul Altfel
Dragă utilizatorule,
Ne bucurăm că ai ales să participi la Festivalul Altfel! Festivalul Altfel este un eveniment care
întrunește ateliere cu teme diferite dedicate educaţiei non-formale. Evenimentul are ca scop
susţinerea și promovarea educaţiei complementare si alternative, folosind în principal experimentarea
si încurajând diversitatea, dialogul și gândirea alternativă pentru copii de la 4 la 18 ani. Participarea la
evenimentele organizate de Asociaţia Mânuţe Pricepute este supusă următorilor termeni și condiţii pe
care vă obligaţi sa le respectaţi:

Cine poate participa la ateliere?
Un atelier se adresează unei clase/grupe, formate din copii și cadrul didactic însoţitor (educator,
învăţător, diriginte, profesor). Acesta va face înscrierea clasei/grupei lui în program și va participa
împreună cu copiii la eveniment. Atelierele se vor ţine doar în prezenţa cadrului didactic însoţitor,
care trebuie asigurată pe întreaga durată a atelierelor. Cadrul didactic însoţitor rămâne răspunzător
pentru integritatea fizică și psihică a copiilor, pentru activităţile acceptate a se desfășura în timpul
atelierului, pentru păstrarea ordinii și urmarea instrucţiunilor de către copii, chiar dacă părăsește
sala/spaţiul desfășurării atelierului.
Moderatorul atelierului poate refuza susţinerea atelierului sau înceta imediat orice activitate și părăsi
spaţiul desfășurării atelierului dacă clasa/grupa de copii nu este însoţită de un cadru didactic
însoţitor, respectiv în cazul în care cadrul didactic însoţitor părăsește spaţiul desfășurării atelierului pe
parcurs.
Cum se face înscrierea la ateliere?
Pentru a da șansa unui număr cât mai mare de copii să înveţe prin experienţă proprie, o clasă/grupă
poate participa la maxim 2 ateliere. DATA LIMITĂ pentru înscriere este 31 Martie 2016, în limita
locurilor disponibile.
Pentru a te înregistra pe pagina oficială Festivalul Altfel 2016, urmează următorii pași:
1. Accesează link-ul acesta;
2.
Completează formularul de înregistrare cu datele tale și parola de utilizator. Confirmarea
parolei este necesară;
3. Înainte de a bifa Accept citește documentul Termenii și condiții;
4. Bifează ‘Accept’ apoi apasă butonul ‘Creează cont’;
5. În urma înregistrării pe pagină, vei primi un mail cu detaliile contului tău.
Pentru a te înscrie la ateliere, trebuie să treci prin următorii pași:
1. Autentifică-te cu adresa e-mail și parola;
2. Alege atelierul dorit, la data și ora convenabile pentru tine;
3. Alege numărul de locuri în funcţie de câţi copii vor participa la atelier;
4. Menţionează clasa cu care vei participa (categoria de vârstă);
5. Apasă pe butonul ‘Trimite înscriere’.
Accesul la ateliere
Accesul la ateliere este gratuit, dar încurajăm fiecare copil să aducă la el și să doneze o carte pentru a
sprijini proiectul “O bibliotecă în fiecare școală”.

Obligațiile cadrului didactic însoțitor
Cadrul didactic care însoţește clasa/grupa la ateliere are următoarele obligaţii:
● să se prezinte cu grupa/clasa la atelierul la care s-a înscris, la data, ora și locul prestabilite de
către organizator;
● să rămână cu clasa/grupa pe care o însoţește pe tot parcursul derulării atelierului;
● să asigure păstrarea ordinii și urmarea instrucţiunilor de către copii pe parcursul desfășurării
atelierului;
● să gestioneze și să aplaneze eventualele conflicte intervenite între copii pe parcursul
desfășurării atelierelor;
● să se asigure că niciun copil nu părăsește locul desfășurării atelierului - permisiunea părăsirii
locului atelierului fiind răspunderea sa;
● să intervină ori de câte ori consideră că prin modul în care este desfășurat atelierul se încalcă
integritatea fizică și/sau psihică a copiilor, se pune în pericol siguranţa acestora, copiii sunt
puși într-o ipostază umilitoare, degradantă, jignitoare sau sunt asociaţi cu anumite fapte
reprobabile civic, sunt instigaţi la încălcarea legii ori altele asemenea;
● să obţină și să prezinte înainte de începerea atelierului acordul foto/video de la părinţi, pentru
ca părinţii și copiii să se bucure de fotografiile realizate în timpul atelierelor. Fotografiile vor fi
postate pe site-ul festivalulaltfel.ro si pe pagina de Facebook a Festivalului Altfel.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru prealuarea/utilizarea nelegală a
fotografiilor de către persoane neautorizate.
● să anunţe organizatorul festivalului în scris, în cazul renunţării la participarea la unul din
ateliere sau al intervenţiei unor probleme organizatorice. În acest fel, cadrul didactic dă șansa
altor clase să participe la atelierele de educaţie nonformală din cadrul Festivalul Altfel.

Pentru a nu-ţi crea o surpriză neplăcută și pentru a ne desfășura activitatea în termeni legali, te
anunţăm că în cadrul atelierelor desfășurate se vor colecta materiale foto și video de către voluntarii
festivalului. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, modificată și completată prin Legea nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor și protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
www.festivalulaltfel.ro va administra materialele furnizate de utilizatori în condiţii de siguranţă.
Acestea vor fi folosite în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a Festivalului Altfel. De
asemenea, echipa festivalului își rezervă dreptul de a modifica conţinutul termenilor și condiţiilor de
utilizare, fără notificarea anterioară a utilizatorului. Conţinutul prezent pe acest site, inclusiv designul
și concepţia informaţiilor, sunt proprietatea organizatorului Festivalului Altfel.
Conform Legii 677/2001, utilizatorul își poate exercita următoarele drepturi:
● rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă
prezentei legi, în special a datelor inexacte sau incomplete;
● transformarea, după caz, în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă
prezentei legi;
● dreptul de a apela o instanţă de judecată cu privire la încălcarea drepturilor tale referitoare la
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Mulţumim pentru înţelegere și ne bucurăm ca ești alături de noi pentru a construi o educaţie altfel!

