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Nr. ieşire 3141/ data: 02/03/2020 

 

Regulament de participare 

Programul « Școala altfel la aeroport ! », ediția 2020 
 

Programul «Școala altfel la aeroport! » se adresează preșcolarilor, elevilor din ciclul 

primar, gimnazial și liceal sub 18 ani. 
 

Perioada de desfășurare 

 

Programul «Școala altfel la aeroport! », ediția 2020 se va desfășura în perioada 18 – 

22.05.2020, luni – joi (interval 09:00 – 15:00), vineri (09:00 – 13:00). Durata unei vizitei este de 1 

oră. 
 

Locația 
 

Vizitele se vor desfășura pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, zona 

delimitată pe platforma civilă pentru expoziția statică comună, compusă din 

echipamente/autospeciale aeroportuare de deservire la sol, aeronave ROAF,  tehnica militară și 

aeronave US Army/parteneri militari NATO . 
 

Înscrierea 
 

Înscrierea pentru participarea la programul «Școala altfel la aeroport! », ediția 2020, se va 

realiza în perioada 01.04 – 10.05.2020. 
 

Înscrierile în programul «Școala altfel la aeroport! », ediția 2020, se pot face  prin transmiterea 

documentației menționată mai jos, pe e-mail informatii_publice@mk-airport.ro sau prin depunerea 

acestora la sediul aeroportului (secretariat) în format tipărit. 
 

În vederea înscrierii în program, unitățile școlare prin cadrele didactice desemnate vor completa și 

transmite următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere (vezi Anexa 1); 

2. Declarația pe proprie răspundere a fiecărui însoțitor  desemnat privind asigurarea 

supravegherii copiilor/elevilor pe durata vizitei la aeroport (vezi anexa 2); 

3. Tabel nominal cu participanții adulți însoțitori (cadru didactic/părinte, vezi anexa 3) 

întocmit în ordine alfabetică; 

 

Numărul de adulți insoțitori este limitat după cum urmează:  

 ciclul preșcolar/primar – 4 adulți (cadru didactic/părinte) pentru o 

grupă/clasă 

 ciclul gimnazial/liceal – 2 adulți (cadru didactic/părinte) pentru o clasă 

 

4. Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată de fiecare adult 

însoțitor (cadru didactic/parinte, vezi anexa 4). 
 

Solicitările de înscriere se vor transmite individual pentru fiecare clasă de către cadrul  didactic 

organizator. Documentația de înscriere se transmite completă. Documentele de înscriere care 
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nu vor conține toate informațiile solicitate nu vor fi validate în vederea înscrierii în 

program!  
 

Programarea vizitei 
 

Programarea vizitelor în cadrul programului «Școala altfel la aeroport! », ediția 2020, se va 

face în ordinea transmiterii documentelor, în funcție de data și ziua specificată (dacă există 

disponibilitate). Numărul maxim de copii înscriși în cadrul vizitei de 1 oră este de maxim 100 (una 

sau mai multe clase/grupe din cadrul unităților de învățământ).  

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța va comunica în scris unităților de 

învățământ data și ora programată pentru fiecare grup/clasă, detalii cu caracter obligatoriu. 
 

Documente de acces 
 

Pentru acces este obligatorie prezentarea unui act de identitate valid al însoțitorilor adulți la 

momentul începerii vizitei pe aeroport. În caz contrar, se va proceda la anularea participării la 

program a persoanei respective. 
 

Prezentarea la aeroport 
 

Durata și ora vizitei stabilite și comunicate trebuie strict respectate. Prezentarea la aeroport se 

va face cu 15 minute înainte de începerea vizitei în vederea verificării identității adulților 

însoțitori. Sosirea cu întârziere poate atrage după sine anularea vizitei. 
 

Activități în cadrul programului 
 

1. Vizualizarea aterizării sau decolării unei aeronave, în cazul în care ora vizitei coincide 

cu programul de zbor; 

2. Expoziție statică comună, compusă din echipamente aeroportuare de deservire la sol, 

aeronave ROAF, US Army/ parteneri militari NATO; 

3. Demonstrații cu echipamente aeroportuare. 
 

Reguli de siguranță și securitate 
 

Accesul vizitatorilor în zona stabilită desfășurării activităților se va face în conformitate cu 

programul conceput în urma înregistrării cererilor de înscriere. 

Participanții au obligația de a respecta indicațiile personalului Aeroportului Internațional 

Mihail Kogalniceanu Constanța și de a se supune procedurilor de securitate și siguranță 

aeroportuară, precum și controalelor aferente. 

Cadrul didactic desemnat de unitatea de învățământ va aduce la cunoștința tuturor 

participanților regulile generale privind desfășurarea vizitei, așa cum sunt prezentate în anexa 5. 
 
 

Filmat și fotografiat 
 

Este permis fotografiatul/filmatul în zona unde se desfășoară vizita, respectiv expoziția statică. 

Este interzis fotografiatul/filmatul activităților militare care se execută pe aeroport și care nu 

au legătură cu activitățile organizate în cadrul Programului Școala Altfel. 
 

Transportul la/de la Aeroport 
 

Transportul la/de la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța intră în 

responsabilitatea unităților de învățământ participante. Grupurile care participă la acest program 
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vor menționa  în formularul aferent tabelului nominal mijlocul de transport utilizat  pentru 

deplasarea la/de la Aeroport. 
 

Parcarea este gratuită pentru participanții la program. 
 

Condiții de anulare a vizitei 
 

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța își rezervă dreptul de a anula parțial 

sau total vizitele programate în cazul apariției unor situații de urgență sau din necesități 

operaționale care nu au putut fi prevăzute până la data stabilită, precum și în caz de condiții meteo 

nefavorabile. 
 

Prezentul  regulament stă la dispoziția  oricărei instituții de învățământ interesate. 

Participarea implică respectarea obligatorie a tuturor prevederilor prezentului regulament. 
  

Informații privind programul și desfășurarea vizitei le puteți obtine la numărul de telefon 

0241.255.100 (int. 148) sau de pe website-ul www.mk-airport.ro, meniul Despre Noi, secțiunea 

Programe - Școala Altfel. 

 

 

 

http://www.mk-airport.ro/

