Regulament local și general
1. Participantul (așa cum este definit în documentul Termeni și condiții) va respecta toate regulile programului
educațional în străinătate și va contribui la buna desfășurare a acestuia.
2. Participantul va respecta indicațiile însoțitorului de grup (dacă este cazul) și ale personalului local, va respecta ora de
stingere în fiecare seară, nu va avea în posesie și nu va consuma droguri și/sau alcool, nu va părăsi campusul / spațiul
desemnat pentru desfășurarea programului neînsoțit de un adult (reprezentant al organizatorilor sau însoțitor de grup),
nu va deteriora proprietatea/bunurile din campus, nu va avea un comportament agresiv la adresa colegilor sau a adulților
din campus (personal local, însoțitor de grup etc), va participa la toate activitățile și excursiile incluse în program, va
respecta întocmai programul, punctele de întâlnire și orele stabilite și va avea un comportament disciplinat în general. În
caz contrar, organizatorii au dreptul să excludă participantul din program.
3. Personalul (staff-ul) organizatorilor locali și însoțitorul de grup (dacă este cazul) este autorizat să controleze camerele
de cazare ori de câte ori aceștia consideră că este cazul.
4. Participarea la orice activități riscante sau extreme nu este permisă de către organizatori și se face pe riscul fiecărui
participant. Nici organizatorii locali și nici Mirunette Education (în calitate de reprezentant al acestora în România) nu
sunt răspunzători pentru nicio consecință care ar putea rezulta din participarea la astfel de activități. Aceste activități pot
include, dar nu se limitează la: închirieri de mașini/scutere/karturi/jet-ski/echipamente mecanice de orice fel, folosirea
echipamentului din sala de forță/fitness, ridicarea de greutăți, box, wrestling sau alte sporturi de contact.
4. Nici organizatorii locali, nici Mirunette Education nu sunt răspunzători pentru nicio consecință care ar putea apărea
din cauza nerespectării legilor locale, federale sau naționale in vigoare pe durata șederii în țara de desfășurare a
programului educațional.
5. Părăsirea campusului / spațiului desemnat pentru desfășurarea programului neînsoțit de un adult nu este permisă sub
nicio formă. Nici organizatorii locali, nici Mirunette Education nu sunt răspunzători pentru nicio consecință care ar
putea apărea din cauza nerespectării acestei reguli.
6. În timpul excursiilor sau vizitelor în oraș, în cadrul timpului liber din programul vizitei respective, participanții pot
circula neînsoțiți, în grupuri de minim 3. Acest lucru se va face numai în perimetrul și până la ora de întalnire stabilită
de însoțitorul de grup și/sau staff-ul local și numai cu permisiunea acestora.
7. Înțeleg că în caz de nerespectarea de către participant a regulamentului sau a legislației locale, federale sau naționale,
organizatorii au dreptul să rețină garanția depusă la sosire și să excludă participantul din program. În aceste cazuri,
costurile de întoarcere în țară (inclusiv biletul de avion, transfer la aeroport și serviciile de minor neînsoțit) sunt în
sarcina participantului la program și/sau a părinților acestuia.
8. În caz de urgență și/sau vătămare corporală gravă sau în alte situații neprevăzute ce pot apărea, personalul
organizatorului local și / sau însoțitorul de grup pot lua decizii în numele părinților și pot colabora cu personalul
medical și cu autoritățile locale, dacă este cazul.
9. Fotografiile sau filmele realizate cu ocazia participării la programul educațional pot fi utilizate de către organizatorii
locali și/sau de către Mirunette Education în mijloacele de promovare specifice (site-uri, broșuri, postere, etc). În cazul
în care Participantul / Clientul nu este de acord, acesta este obligat să anunțe în scris în momentul completării
formularului de înscriere online.

