
REGULAMENT TABARA 2015

Pot depune dosare parintii copiilor inscrisi in clasele I- XII.

Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca copiii pentru care se depun dosare :
- să aiba domiciliul in Turceni;
- sa fie elevi ai Liceului Tehnologic Turceni sau pentru ce care studiaza in alte localitati,

dar au domiciliul in Turceni, se va face dovada cu adeverinta de elev, in care se va
mentiona media pe semestrul I si nota la purtare

Nu se pot înscrie elevii cu domiciliul in alta localitate.

Elevii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii:
- Media pe semestrul I sa fie mai mare de 7.
- Sa nu aiba media scazuta la purtare

Acte necesare:

- Cerere de înscriere;
- Documente de identitate (CI- parinti si CN sau CI -copii);
- Adeverinte de salariat, cupon de pensie, (dupa caz, documente din care sa rezulte

veniturile realizate de ambii parinti);
- Adeverinta de venit de la Administratia Financiara pentru ambii parinti pentru a dovedi ca

nu figureaza in evidentele fiscale cu venituri impozabile;
- Adeverinta de elev în care se va mentiona media obtinuta si nota la purtare pe semestrul I;
- Adeverinta medicala;
- Declaratia in urma careia se va face punctajul.

Dosarele se vor depune in perioada 01.03.2015-31.03.2015

Afisarea listei cu  persoanele ale caror dosare au fost admise se va face la 15.04.2015

In perioada 15.04.2015 - 25.04.2015 se vor primi cereri pentru inscrierile contra – cost.
Cererile pentru inscrierile contra – cost pot fi depuse doar de cei care nu s-au incadrat
in urma evaluarii dosarelor depuse in perioada 01.03.2015 - 31.03.2015.

Sanctiuni:

- In cazul in care, cei care au fost admisi nu confirma participarea in 48 ore, vor fi pierde
locurile obtinute

- Cei care nu se vor prezenta in ziua stabilita pentru plecare, vor plati contravaloarea
taberei.

Regulamentul, modul de calcul al punctajului şi modelul de cerere se pot accesa sip e
site-ul www.turceni.ro.



MEDIA PUNCTE
F. B. 5
10 6
9,50 – 10 5
9,00 – 9,50 4
8,50 – 9.00 3
8.00-8,50 2
7.00-8.00 1

VENITURI PUNCTE
Sub 350 lei / membru 10
350 lei -750 lei / membru 5
Peste 750 lei 0

Cursuri desfasurate la Casa de Cultura 5

Activitati desfasurate la Primaria Turceni 5

Nu au mai fost in tabere organizate de primarie 2

Participanti la olimpiade pe judet
(locurile I, II, III)

3

Participanti la olimpiade pe judet - participare 2

Participanti la olimpiade pe tara
(locurile I, II, III)

5

Participanti la olimpiade pe tara - participare 4


