REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
WEST SUMMER UNIVERSITY Timișoara,
22.07.2021-08.08.2021
I. Cadrul general
Art. 1. Proiectul „West Summer University” (abreviat WSU) este un proiect implementat
de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), denumit în continuare Organizator, în parteneriat
cu Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), sub forma unei școli
de vară adresată elevilor de liceu.
Art. 2. În anul 2021, școala de vară pentru elevi organizată în cadrul proiectului WSU se
va desfășura în perioada 22 iulie – 8 august, la Timișoara.
Art. 3. Website-ul proiectului este www.wsu.osut.ro.
II. Înscrierea și selectarea participanților
Art. 4. Înscrierea participanților se poate face până în data de 07.07.2021, ora 23:59:59,
prin completarea formularului disponibil pe site-ul oficial al proiectului https://wsu.osut.ro/,
formular ce va fi promovat și pe paginile de Facebook și Instagram ale proiectului. Toate
formularele transmise ulterior acestui moment vor fi invalidate.
Art. 5. Dacă se va considera necesar, organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi
perioada de înscriere, cu cel mult 5 zile, fapt ce va fi comunicat pe site-ul oficial al proiectului.
Art. 6. Transmiterea unui formular de înscriere incomplet (fără toate documentele
necesare transmise/fără toate informațiile obligatorii completate) va conduce la invalidarea
aplicației pentru participare a elevului respectiv.
Art. 7. Sunt eligibili pentru a se înscrie la ediția 2021 a West Summer University elevii
de liceu care au fost vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 cu ambele doze până cel târziu
la data de 12.07.2021, prioritate în procesul de selecție având elevii care finalizează clasa a XI-a
în anul școlar 2020-2021.
Art. 8. După încheierea perioadei de înscriere, selecția participanților se realizează de
către organizatori pe baza documentelor și răspunsurilor completate de elevi în formularul de
înscriere, până cel târziu la data de 09.07.2021.
Art. 9.
(1) Elevii selectați pentru participare vor fi anunțați prin e-mail și vor trebui să confirme
participarea prin transmiterea prin e-mail, la adresa wsu@osut.ro, a formularului de
consimțământ semnat și prin achitarea taxei de participare (dacă este cazul – doar pentru elevii
care provin din licee neeligibile pentru finanțare în programul ROSE), precum și a certificatului
de vaccinare cu cea de-a doua doză (pentru elevii care primesc cea de-a doua doză de vaccin în
data de 12.07.2021) până cel târziu la data de 13.07.2021.
(2) În vederea confirmării participării, toți elevii selectați trebuie să completeze și să
semneze formularul de consimțământ disponibil pe site-ul proiectului, să îl transmită completat
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și semnat prin e-mail, la adresa wsu@osut.ro, în termenul stabilit de organizatori, și să îl predea
organizatorilor semnat în original în momentul sosirii la Timișoara, în prima zi a proiectului.
Formularul este disponibil AICI.
(3) În cazul elevilor minori la data începerii proiectului, formularul de consimțământ va fi
completat și semnat de un părinte/tutore legal. Formularul este disponibil AICI.
Art. 10.
(1) Participarea la West Summer University este gratuită pentru elevii care studiază la
liceele eligibile pentru finanțare în cadrul Programului pentru Învățământ Secundar ROSE,
acestora asigurându-li-se cazarea, masa și prezența la toate activitățile pe întreaga perioadă a
proiectului. Lista cu liceele eligibile este disponibilă AICI.
(2) Pentru elevii care studiază la licee neeligibile pentru finanțare în cadrul programului
ROSE, taxa de participare este de 150 de lei și va acoperi cazarea, masa și prezența la toate
activitățile pe întreaga perioadă a proiectului. Plata se va realiza după ce se va afișa lista cu
participanții confirmați, în contul ce va fi transmis de organizatori prin e-mail, până la termenul
indicat.
III. Organizatori
Art. 11.
(1) Organizatorii care sprijină buna desfășurare a proiectului sunt reprezentanți ai UVT și
OSUT.
(2) Activitățile educaționale și de consiliere din cadrul proiectului sunt asigurate de cadre
didactice, consilieri și personal din cadrul facultăților UVT și din cadrul Centrului de Consiliere
și Orientare în Carieră (CCOC) din UVT sau personal contractat de UVT.
(3) Activitățile de recreere și socializare din cadrul proiectului sunt asigurate de
reprezentanții OSUT, în colaborare cu reprezentanții UVT și cu alți parteneri.
Art. 12. Reprezentanții OSUT implicați în desfășurarea activităților proiectului au
dreptul să participe alături de elevi în toate activitățile de recreere și socializare ale proiectului și
să beneficieze de cazare gratuită în cămin pe perioada de desfășurare a proiectului și de două
mese pe zi, în limita fondurilor disponibile.
Art. 13. Taxa de participare achitată nu se restituie, chiar dacă un participant se retrage
din proiect înainte ori după începerea acestuia.
Art. 14. Organizatorii au următoarele obligații:
a) să asigure desfășurarea tuturor activităților din cadrul proiectului în condiții de siguranță
pentru participanți, cu respectarea normelor de sănătate publică în vigoare;
b) să asigure participanților cazare într-un cămin al UVT pe parcursul proiectului și două
mese/zi;
c) să nu discrimineze participanții în funcție de naționalitate, etnie, regiune de proveniență, sex,
religie etc.;
d) să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
(Regulamentul general privind protecția datelor).
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Art. 15. Reprezentații OSUT implicați în organizarea proiectului au obligația de:
a) a se prezenta la toate activitățile ce îi sunt repartizate cu minimum 10 minute înainte de ora
începerii acestora pentru a asigura existența cadrului logistic și material necesar desfășurării
activității;
b) de a anunța coordonatorul activității de preferințele culinare, alergiile sau orice afecțiuni
medicale, precum și de orice problemă care poate conduce la neîndeplinirea activităților
asumate;
c) să respecte prezentul regulament.
IV. Participanții
Art. 16. Participanții au următoarele drepturi:
a) de a participa la toate evenimentele organizate în cadrul școlii de vară West Summer
University 2021, în perioada 22.07-08.08.2021;
b) de a participa pe parcursul școlii de vară la activitățile educaționale aferente unei facultăți din
cadrul UVT, ca activitate principală;
c) de a fi cazat în timpul proiectului într-un cămin studențesc al UVT și de a beneficia de două
mese pe zi;
d) de a participa pe parcursul școlii de vară la activitățile educaționale aferente mai multor
facultăți UVT, dar care să nu se suprapună cu cele ale facultății principale pentru care a fost
selectat.
Art. 17.
(1) Participanții au următoarele obligații:
a) să citească integral și să respecte prezentul regulament, precum și să semneze formularul de
consimțământ, pe care să îl transmită completat și semnat în format electronic, împreună cu
acordul parental (în cazul participanților minori), în termenul stabilit de organizatori și
comunicat prin e-mail, la adresa de e-mail wsu@osut.ro, și să îl predea semnat în original în
momentul sosirii la Timișoara, în prima zi a proiectului;
b) să anunțe organizatorii despre orice schimbare privind participarea lor la proiect;
c) să anunțe organizatorii despre alergiile, afecțiuni medicale sau restricții culinare specifice;
d) să participe la toate activitățile aferente programului său în cadrul proiectului; în caz de
absență fără un motiv întemeiat, organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din proiect
participantul;
e) să își asume responsabilitatea pentru orice tip de acțiune întreprinsă; organizatorii nu își asumă
răspunderea în cazul incidentelor provocate de participanți;
f) să respecte normele de conduită în spațiile de învățământ ale UVT și în spațiile de cazare ale
UVT, așa cum sunt ele stabilite prin regulamentele UVT;
g) să nu consume băuturi alcoolice sau alte substanțe psiho-active pe durata desfășurării
proiectului;
h) să respecte programul stabilit de către organizatori și indicațiile transmise de aceștia în
legătură cu activitățile specifice din cadrul programului;
i) să respecte normele de protecție și siguranță împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2.
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(2) Nerespectarea obligațiilor menționate în prezentul regulament poate conduce la
eliminarea din proiect a participanților.
Art. 18. Pe întreaga durată a școlii de vară, participanții sunt singurii care răspund de
siguranța bunurilor și valorilor personale: telefoane mobile, bani, tablete, electronice, bijuterii
etc.
Art. 19. Costurile daunelor materiale cauzate de participanți în locurile în care se vor
desfășura activitățile școlii de vară vor fi suportate de către aceștia/părinți sau tutore legal.
Art. 20. Canalul de comunicare cu participanții, ulterior procesului de selecție, este
grupul de Facebook WSU-2021.
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