
  

 
 

ÎNSCRIERE EVENIMENT 

„LA CIREȘE” 
 

SENIOR DELTA GRUP, cu sediul social în 
Municipiul Tulcea, înregistrată la ONRC Tulcea 
cu numărul J36/512/21.10.2020, Cod unic de 
înregistrare 43217241, înființată la data de 
21.10.2020, acreditată ca structură de 
economie socială atestată de AJOFM cu nr. 
0017/09.11.2020, acreditată de Ministerul 
Muncii ca furnizor de servicii sociale conform 
Autorizației seria AF nr. 007496/09.11.2020, 
reprezentată de RODICA LUCAȘ Manager 
Servicii Sociale, 
 
Invită 10 persoane vârstnice din municipiul 
Tulcea, ce au împlinit minim 65 de ani,  la un 
eveniment rustic cu gust de cireșe, menit să ne 
amintească de copilărie și de viața de la țară. 
 
Scopul evenimentului este: 
▪ Promovarea îmbătrânirii active și 

îmbunătățirea calității vieții persoanelor 
vârstnice prin participarea la evenimente 
de socializare și timp liber în aer de țară; 

▪ Stimularea utilizării tehnologiei digitale de 
seniori prin accesarea evenimentului prin 
instrumente online; 

 
Data evenimentului: 09 iulie 2022, de la ora 9.00 
până terminăm „treaba”. Dacă nu se coc 
cireșele din pom vă rugăm să fiți îngăduitori și 
să ne permiteți să-l decalăm cu câteva zile. 
 



  

 
 

Locație: o curte marte și o grădină și mai mare, 
pusă la dispoziție cu drag de Rodica, în sat Poșta, 
comuna Frecăței, Tulcea. 
 
Perioada de înscriere: 25.05.2022 – 31.05.2022 
SENIOR DELTA GRUP își rezervă dreptul de a 
modifica perioada de înscriere în sensul scurtării 
sau prelungirii ei în funcție de numărul de 
înscrieri.  
 
Condiții de înscriere: 
▪ Depunerea formularului de înscriere, 

model atașat, în perioada deschisă 
înscrierii de organizator; 

▪ Depunerea dovezii privind vârsta și 
domiciliul se va face la solicitarea 
organizatorului, după înscriere și anterior 
derulării evenimentului; 

 
Cum vă înscrieți?  
▪ Accesați pagina www.seniordelta.ro  
▪ Selectați pagina EVENIMENTE. 
▪ Din pagina Evenimente selectați 

evenimentul „LA CIREȘE”. 
▪ Completați formularul de înscriere din 

pagină și apăsați butonul TRANSMITE. 
 

Criterii de selecție: 

▪ Persoanele au vârsta împlinită de cel puțin 

65 de ani. Cu cât mai mult cu atât mai 

bine; 

▪ Persoanele vârstnice locuiesc la bloc; 

▪ Ordinea înscrierii, pe principiul „Primul 

venit, primul servit”, dacă s-au respectat 

criteriile anterioare; 

 

http://www.seniordelta.ro/


  

 
 

De reținut: 

▪ Avem doar un cireș și încă nu știm câte 

fructe va face! 

▪ Suntem în vizită la țară la un bun prieten! 

▪ Contextul este rustic!  

▪ Vom organiza evenimentul împreună!  

▪ Vom mânca ce vom găti împreună! Noi 

asigurăm alimentele și munca, voi rețeta și 

indicațiile. 

▪ Vom vorbi și ne vom aminti de lucruri 

bune! 

▪ Ținută sport! pentru activități cu mișcare. 

▪ Fără Mofturoși și Supărăcioși!  

 

Asumare: 

Prin înscrierea voluntară la acest eveniment, 

fiecare participant Senior ce este major și își 

cunoaște istoricul medical, răspunde integral și 

personal de ceea ce face și de consecințele 

deciziilor, acțiunilor și inacțiunilor personale, 

organizatorul neasumându-și nicio 

responsabilitate în acest sens!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

MODEL FORMULAR  DE ÎNSCRIERE ONLINE 

EVENIMENT „LA CIREȘE” 

Subsemnatul:  

Nume și prenume 
SENIOR: 

 

Data nașterii:  

Semnătură:  

Dovada vârstă atașată 
CN/CC: 

O voi transmite la 
solicitarea directă a 
organizatorului sau 
înscrierea va fi anulată. 

Prin prezenta depun cererea de înscriere la 
evenimentul LA CIREȘE organizat de SENIOR 
DELTA GRUP în iulie 2022. 

Declar că: 
▪ Particip la evenimentul organizat de SENIOR 

DELTA GRUP cu acceptarea și respectarea 
fără echivoc, a regulamentului 
Organizatorului, a termenilor și condițiilor 
Organizatorului, inclusiv respectarea 
normelor GDPR, publicate și pe pagina 
https://seniordelta.ro/gdpr; 

▪ Îmi asum integral și personal consecințele 
deciziilor, acțiunilor și inacțiunilor 
personale, organizatorul neavând nicio 
responsabilitate în acest sens. 

▪ Accept ca fotografiile din timpul 
evenimentului să fie folosite GRATUIT de 
Organizator. Fotografiile pot fi distribuite 
gratuit prin canalele de comunicare ale 
SENIOR DELTA GRUP și ale partenerilor săi.  

▪ Autorizăm SENIOR DELTA GRUP: 
✓ să utilizeze gratuit și fără restricții 

fotografiile și/sau filmele în care apare 
imaginea, vocea mea, în toate tipurile 
de publicații, în orice formă de 

https://seniordelta.ro/gdpr


  

 
 

transmisie televizată sau de 
comunicare pe internet și pe rețelele 
sociale, cum ar fi Twitter, Facebook, 
YouTube și Instagram; 

✓ să includă și să arhiveze aceste 
fotografii și/sau filme în bazele de date 
SENIOR DELTA GRUP accesibile 
publicului în mod gratuit online. 
Părțile terțe care au acces la aceste 
baze de date pot utiliza fotografiile 
și/sau filmele menționate mai sus în 
conformitate cu normele GDPR, 
exclusiv în scopuri de informare sau în 
scopuri educative; 

✓ să utilizeze materialul în vederea 
ilustrării sau a promovării activităților 
sau proiectelor trecute, prezente sau 
viitoare ale SENIOR DELTA GRUP. 

▪ consimțim ca toate datele cu caracter 
personal puse la dispoziție în cadrul 
concursului să fie prelucrate în măsura 
necesară îndeplinirii obiectivelor 
menționate mai sus.  

 
Semnând acest formular, fiind major și-n 
deplinătatea funcțiilor mentale, confirm faptul că 
l-am completat personal, cu informații corecte, l-
am înțeles și mi l-am asumat în mod neechivoc. 
 
SEMNĂTURA:       

 


