
 

 
Declaraţie acord pentru părinţii/tutorii voluntarilor,  

care nu au împlinit 18 ani,  
din cadrul Programului de Voluntariat al Maratonului International Sibiu 

 
 Încurajăm interesul şi apreciem motivaţia tinerilor de a se implica în evenimente pentru comunitatea 
în care trăiesc, motiv pentru care echipa Fundatiei Comunitare Sibiu depune toate eforturile ca aceştia să 
beneficieze de sesiuni de formare adecvate pregătirii, abilităţilor şi experienţei lor de viaţă.  
 
 Activitatea voluntarului este concepută ca un complex proces de educaţie non-formală, întotdeauna 
supervizat de o persoană special pregătită pentru aceasta, iar pentru tinerii care nu au împlinit 18 ani, 
încercăm să oferim posibilitatea de a experimenta modalităţi practice de a-şi pune în valoare şi de a-şi 
dezvolta energia, creativitatea şi spiritul de iniţiativă, informând părinţii/tutorii acestora despre dezvoltarea 
lor personală. 
 
..................................................................... va fi voluntar în cadrul evenimentului Maratonului International 
Sibiu 2017; activitatea va presupune prezenţa la locul stabilit de catre coordonator in data de 27 mai 2017 
intre orele 07:00-21:00.  
 

Menţionăm că nu ne asumăm nici un incident/accident produs în cadrul evenimentului şi că 
voluntarii minori nu vor fi supravegheaţi de coordonator după terminarea evenimentului de Maratonului 
International. În cazul nerespectării regulamentului intern adus la cunoştinţa voluntarului în cadrul sesiunilor 
de pregătire, acestuia îi va fi retrasă calitatea de voluntar. Perioada de voluntariat constantă va fi în data de 
27 mai 2017. 
 

Persoana de contact pentru voluntarii din cadrul evenimentului Maratonului International Sibiu 2017: 
Anca Dobrota - Coordonator Program Voluntariat – 0740 76 70 39 

 
Pentru a vă da acceptul ca fiica/fiul dumneavoastră să se alăture Programului de Voluntariat al 

Maratonului International Sibiu 2017, vă rugăm să completaţi declaraţia de mai jos: 
 

 
Subsemnatul/a.................................................................................., nr. de telefon........................................, 
in calitate de parinte/tutore al ............................................................... declar că sunt de acord ca 
aceasta/acesta să fie voluntar în cadrul evenimentului Maratonului International Sibiu, ediţia 2017. 
 
 
 
 
             Semnătură 
      (numele în clar şi semnătura)         Data 


