Tabara scolii duminicala a bisericii Speranta –
INFRUNTA VALURILE – nimic nu-I prea greu pe EL
24-29 August 2019, Tabara La Puiu – Cluj

1. OBLIGAŢIILE COPIILOR CARE PARTICIPĂ LA TABĂRĂ:
Obligaţiile copiilor care participă la tabără/excursie/expediţie sau la alte activităţi de timp liber 1
Art. 1 Anterior deplasării, toţi copiii care doresc să participe la tabere/excursii/expediţii sau la alte
activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:
a)să solicite toate informaţiile despre tabără/excursie/ expediţie
b)să îşi informeze părinţii referitor la activitate;
c)să informeze organizatorul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp liber
despre orice probleme sau cerinţe speciale, probleme medicale, alergii, preferinţe în regimul
alimentar, obiceiuri religioase speciale etc.;
d)să înştiinţeze organizatorul grupului dacă are interdicţie de a practica sport, pentru a nu fi
implicat în activităţi recreative care implică efort fizic;
e)să citească atent şi să semneze regulamentul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor
activităţi de timp liber, înainte de plecare;
f)să prezinte organizatorului grupului o adeverinţă medicală eliberată de medicul de
familie/medicul şcolar care să ateste starea "clinic sănătos";
g)să prezinte acordul semnat al părintelui
2 Pe durata deplasării spre/dinspre destinaţie, toţi copiii care participă la tabere/excursii/expediţii sau
la alte activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:
a)să respecte condiţiile
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c)să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre
tabără/excursie/expediţie;
d)să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;
e)să se conformeze comenzilor liderilor insotitori
3 Pe durata participării la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber, toţi copiii au
următoarele obligaţii:
a)să verifice condiţiile de siguranţă ale spaţiului de locuit/camerei;
1
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b)să utilizeze, cu responsabilitate, mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi
electronice din dotarea locaţiei;
c)să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din
dotarea locaţiei;
d)să înştiinţeze cadrul didactic însoţitor cu privire la defecţiunile mobilierului, ale obiectelor
sanitare, ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
e)să nu recurgă la remedierea defecţiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale
echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
f)să utilizeze, în siguranţă, spaţiile locaţiei (să nu sară peste scări, să nu coboare pe balustradă,
să nu sară pe geam etc.)
g)să nu aducă şi să nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil;
h)să utilizeze, în siguranţă, produsele/aparatele de uz personal (deodorante, aparate de
bărbierit etc.);
i)să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, droguri şi alte substanţe care îi pot pune în
pericol pe ei ori pe ceilalţi participanţi sau care pot determina alterarea percepţiei realităţii;
j)să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiţii neadecvate;
k)să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi
participanţi la tabără;
l)să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul şederii în tabără/excursie/expediţie;
m)să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor la tabără/excursie/expediţie;
n)să respecte comenzile cadrului didactic însoţitor pe perioada taberei/excursiei/expediţiei;
o)să nu părăsească grupul/locaţia activităţii fără acordul cadrului didactic însoţitor.
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2. ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL:
(1)ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL - excursie/tabără/expediţie2
Numele şi prenumele copilului: ..................................................... Clasa: ......................
Data excursiei: de la 24 August 2019 la 29 August 2019
Numele şi prenumele părintelui/tutorelui ....................................................................
Numele Organizatorului Taberei: Scoala Duminicala - Biserica Speranta Cluj-Napoca
Destinaţia: Tabara Puiu – Somesul Rece, Cluj.
Locul de plecare: Biserica Penticostala Speranta str. Siertului nr 10, Cluj-Napoca
Ora plecării: 12:30 AM.
Locul de sosire: Biserica Penticostala Speranta str. Siertului nr 10, Cluj-Napoca
Ora sosirii: 13:30-14:00
Mijlocul de transport: Autocar
Numele unităţii de primire şi datele de contact
Date Tabara: Telefon: 0264 372 930/ 074.4499.454
Email: luciatarcea@gmail.com
Adresa: Tabara Puiu – Somesul Rece, Cluj
Scopul excursiei: Partasie, Studiu Biblic, Inchinare, Activitati educationale, Plimbari, Jocuri, Relaxare
Echipament:

- Biblia, caiet, instrumente de scris,
- Haine de vara, dar si ceva mai gros in cazul in care ploua si se lasa racoarea
- Incaltaminte rezistenta la drumetii si jocuri, dar si papuci de interior
- Trusa de igiena personala

a)înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice şi sportive menţionate mai sus
şi sunt de acord ca propriul meu copil să participe la acestea, cu excepţia: ......................................
b)Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul
de dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este:
...................................
c)Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul
didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să
2
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acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma
aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost.
d)Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte
regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.
e)Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile
precizate anterior. Înţeleg faptul că propriul meu copil va fi însoţit pe toată perioada excursiei de un
lider însoţitor.
f)Accept că rămâne la latitudinea Departamentului Scolii Duminicale să modifice aspectele
legate de transport, cazare şi alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat
asupra acestor modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.
g)Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv Biserica de
toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această excursie pentru situatiile in care copilul meu se
face vinovat prin nerespectarea regulilor.
h)Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada excursiei,
rămâne la latitudinea Departamentului de Socala Duminicala să îmi trimită copilul acasă, eu fiind
informat asupra acestui lucru în prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de
plecarea lui anterioară şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea Departamentului de
Scoala Duminicala. În cazul copilului minor, voi veni să îmi preiau copilul şi voi suporta toate
cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita returnarea niciunei sume
din partea Departamentului de Scoala Duminicala.
I)În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon:
................................... Date de contact suplimentare: ............................................
J)Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie fiinde de accord cu toate
punctele enuntate mai sus. ............................................................ (semnătura părintelui/tutorelui
legal) .......................................................... (data)

(2)Declaraţia elevului Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos,
responsabil şi să respect regulile stabilite de organizatorii acestei excursii.
............................... (semnătura elevului) ........................... (data)
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