ANGAJAMENT
Unitatea de învăţământ ....................................................................................................................................,
având sediul în ........................................................., strada .........................................................., nr...............,
telefon ....................................., fax ....................................., judeţul ....................................., ţara
....................................., reprezentată prin d-nul / d-na .......................................................................................,
având funcţia de director, email .................................... ......................................, în calitate de partener proiect
educaţie ecologică din cadrul Workshopului cu ocazia “Zilei Mondiale a Monitorizării Apei” – care are loc în
perioada 19 noiembrie – 14 decembrie 2012,
se angajează să urmeze întocmai instrucţiunile specificate în invitaţia şi programul evenimentului, respectiv:
- Fiecare şcoală participantă va utiliza kit-ul de analiză a probelor de apă primit de la organizatori,
- Fiecare şcoală participantă îşi asumă efectuarea altor 5 activităţi similare distincte, până la data de 14
decembrie 2012.
- Cadrele didactice şi elevii prezenţi la workshop au menirea de a fi coordonatori de activitate.
- La fiecare activitate din cele 5, se va preleva câte o probă de apă în câte un recipient steril, etichetat, din
diferite locaţii cu ape stagnante (lacuri, bălţi), ape de suprafaţă, fântâni de pe raza localităţii unde se găseşte
unitatea şcolară.
- Ulterior desfăşurării fiecărei activităţi se vor trimite următoarele date în format electronic, pe adresa
monitorizarea.apei@yahoo.com : o adresă cu antetul instituţiei şcolare, pe care se vor specifica obligatoriu:
1) date referitoare la rezultatele activităţii:
- Data activităţii
- Locaţia de unde s-a prelevat proba de apă
- Temperatura aerului
- Temperatura apei
- OD
- Ph
- Turbiditate
2) numele, prenumele profesorului coordonator
3) numele, prenumele, clasa şi vârsta elevilor participanţi
4) o fotografie doveditoare a efectuării activităţii, ataşată în format electronic.
La finalizarea tuturor celor 5 activităţi, fiecare şcoală va primi în plic diplomele aferente desfăşurării
activităţilor.
Director:

Nume .............................................................................
Prenume ..........................................................................
Semnătură .......................................................................
L.S.

Localitatea.......................................

Data...........................

Menţiune: Vă rugăm să:
1. completaţi acest exemplar citeţ, cu majuscule
2. predaţi formularul în original la primirea reprezentanţilor şcolilor participante în Amfiteatrul A1, luni
19.11.2012.
Neprezentarea acestui formular duce automat la excluderea participanţilor din workshop.

