
Consent form (in English) 
The quantum computing and programming workshop is held online and each participant will join the workshop by using 
some online tools specified by the organizers such as Zoom and Discord. Each accepted participant will be invited to join 
the Discord server with the acceptance message by email. The zoom links will be shared with the participants by email or 
through the Discord server. The program of the workshop is follows: 

● Saturday & Sunday (Nov 14-15): Installation support in Discord 
● 14:00-20:00, Monday to Friday (Nov 16-20) 

The workshop is co-organized by Dr. Abuzer Yakaryilmaz (abuzer@lu.lv, University of Latvia & the global network QWorld 
(http://qworld.lu.lv)), Tomut Voicu Andrei (tomutvoicuandrei@gmail.com), and Sorin Boloș(bolos.sorin@gmail.com). 
During the workshop, the following subjects will be studied: Basics of classical and quantum systems, fundamental 
quantum algorithms and quantum protocols, and how to write basic quantum programs using quantum programming 
libraries. 

I hereby consent that my _______________________,  ______________________________________________ 
participate this online workshop on quantum computing and programming and I hereby execute the agreement on his/her 
behalf. I also hereby consent to the taking of photographs, movies or video tape of the minor named above during the 
event and I also grant the right to edit, use, and reuse said products for nonprofit purposes including use in print, on the 
internet, and all other forms of media by QWorld, QWorld’s partners, and University of Latvia,.  

I grant QWorld, QWorld’s partners, and University of Latvia authorities to store and process personal data of the minor. 

Cerere de consințământ  (în Română) 
Atelierul de quantum computing și programare se va desfășura online și fiecare participant se va alătura atelierului folosind 
niște aplicații specificate de organizatori pecum Zoom sau Discord. Fiecare participant acceptat o să fie invitat să se 
alăture serverului de Discord cu mesaj de acceptare prin email. Link-urile pentru zoom o să fie distribuite participanților 
prin email sau folosind serverul de Discord. Programul atelierului este următorul. 

●      Diminică și Sâmbătă (noiembrie 14-15): instalare și suport pe Discord din parte mentorilor 
●       14:00-20:00, de luni până vineri (noiembrie 16-20) 

Atelierul va fi co-organizat de Dr. Abuze Yakaryilmaz (abuzer@lu.lv, University of Latvia & the global network QWorld 
(http://qworld.lu.lv)), Tomut Voicu Andrei (tomutvoicuandrei@gmail.com) și Sorin Boloș(bolos.sorin@gmail.com). În timpul 
acestui atelier se vor studia următoarele subiecte: Bazele sistemelor clasice și cuantice, fundamentele algoritmilor cuantici 
și protocoale cuantice, și cum să scrii programe cuantice de bază folosind librării specifice. 

Prin prezenta, îmi exprim acordul că __________________, ______________________________ poate participa în 
acest atelier online despre quantum computing și programare, deasemenea  îmi dau consimțământul în numele său. Sunt 
de acord cu realizarea fotografiilor sau  înregistrărilor video cu minorul numit deasupra în timpul evenimentului, și aprob 
editarea, folosirea și refolosirea materialelor în cauză pentru scopuri nonprofit incluzând printarea, publicarea pe internet 
și toate celelalte forme de media de către QWorld, QWorld’s partners, și Universitatea din Latvia. 

Sunt de acord ca: Universitatea din Latvia, QWorld și partenerii să stocheze și să proceseze datele personale ale 
minorului. 

Adresa:        Email:  Numar de telefon: 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

     data                               semnatura  nume  prenume 
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