Tabăra EXILAT 2017

31 iulie – 5 august

(absolvenți clasa a8a)

Formular de înscriere
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Formularul trebuie completat de către părinte sau de către tutore. Toate informațiile sunt obligatorii. Vă
rugăm completați un formular pentru fiecare persoană înscrisă.
Tabăra EXILAT, este o ieșire de 5 zile in Muntii Retezat, adresată special absovenților clasei a8a. Grupul va fi
format din aproximativ 12 persoane, conduse de lideri cu experiență. Mergând cu rucsacul si cortul, fiecare învață
lucrurile esențiale despre mersul pe munte, și lăsând acasă distracțiile moderne, este provocat să depășească noi
limite, să formeze noi prietenii si să experimenteze minunile creației lui Dumnezeu.

INFORMAȚII DESPRE TABERIST
__________________________________________________________________
Nume

Băiat

Fată

Prenume

_______________________________________________________________________________________________
Adresă

_______________________________________________________________________________________________
Telefonul taberistului

E-mailul taberistului

Data nașterii

_______________________________________________________________________________________________
Numele și prenumele părintelui/tutorelui

Număr de telefon & E-mail

IMPORTANT:
• Înscrierea în tabără se va face până în data 2 iulie, în funcție de numărul de locuri
• La înscriere se va achita 50% din costul taberei. Suma asigură rezervarea locului și este
nerambursabilă.
• Aviz medical din care să rezulte că este clinic sănătos şi poate participa la tabără. (Eliberat cu maxim
5 zile înainte de plecarea în tabără)
Ca urmare a participării copilului meu la tabăra Exilat, organizată Biserica Baptistă Sfânta Treime din București,
declar pe proprie răspundere următoarele:
1. Îmi asum întreaga răspundere pentru decizia de a da permite copilului participarea la această tabără;
2. Am luat la cunoștință şi sunt de acord cu regulile generale de participare în tabără
3. Sunt de acord, de asemenea, cu programul taberei pe care participantii trebuie să-l respecte pe perioada
participării la tabără
4. Mă oblig să anunţ organizatorii cu privire la bolile de care suferă copilul meu şi tratamentele pe care le
urmează, înainte de începerea taberei, sens în care declar următoarele:
a) copilul meu nu suferă de boli cronice în evidenţă sau sub tratament /suferă de următoarele boli cronice
în evidenţă sau sub tratament:
................................................................................................................................................
b) copilul meu nu suferă de boli contagioase în evidenţă sau sub tratament /suferă de următoarele boli
contagioase în evidenţă sau sub tratament:
.......................................................................................................................... .......................
c) copilul meu nu este alergic/este alergic la următoarele produsele alimentare, medicamentoase sau de
altă natură:
...................................................................................................................... .........................
d) pe perioada taberei, copilul nu este sub tratament/este sub tratament pentru:
................................................................................................................................................

_______________________________________________________________________________________
!!!!!! Formularul de înscriere în tabără, completat şi semnat de părinte/tutore va trebui trimis până pe
data de 2 iulie la adresa felix_tamas@yahoo.com
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e) copilul meu nu are nevoi speciale/are nevoi speciale, respectiv:
................................................................................................................................................
f) copilul meu nu suferă de vreo boală care să nu îi permită efortul susţinut sau activităţi în natură/suferă
de următoarele boli care nu îi permit efortul susţinut sau activităţi în natură
................................................................................................................................................
g) alte informaţii legate de starea de sănătate a copilului meu astfel încât să îi fie asigurate cele mai bune
condiţii de participare în tabără şi să nu îi fie pusă în pericol sănătatea:
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................
Îmi asum răspunderea integrală şi exclusivă pentru orice omisiune precum şi pentru nedeclararea
corespunzătoare a adevărului în ceea ce priveşte starea de sănătate a copilului meu.
5. Mă oblig să anunţ organizatorii cu privire la activităţile sportive pe care le cunoaşte şi le practică copilul meu,
sens în care declar următoarele:
a) copilul meu ştie să înoate/nu ştie să înoate, astfel încât sunt de acord/nu sunt de acord ca, în condiţii
meteo favorabile, copilul să facă baie în râu/lac cu adâncime maximă de _____m, sub supravegherea
conducătorului de tabără sau a celorlalţi organizatori (asistenţi ai conducătorului de tabără);
b) copilul meu ştie să schieze/nu ştie să schieze, astfel încât sunt de acord/nu sunt de acord ca, perioada
taberei şi în condiţii meteo corespunzătoare, copilul să practice acest sport sub supravegherea
conducătorului de tabără sau a celorlalţi organizatori (asistenţi ai conducătorului de tabără);
c) copilul meu cunoaşte şi practică următoarele activităţi sportive pe care sunt de acord să le practice şi pe
perioada taberei:
.............................................................................................................................................................. ......
6. Autorizez conducătorul de tabără să ia toate măsurile necesare pentru acordarea asistenţei medicale în caz
de urgenţă în funcţie de starea copilului.
7. La sosirea în tabără, sunt de acord ca obiectele de valoare ale copilului meu să fie predate de acesta spre
păstrare conducătorului de tabără până la sfârşitul taberei. În cazul în care copilul nu va proceda la predarea
lor responsabilului de tabără, organizatorii nu vor purta răspunderea pentru pierderea sau distrugerea
bunurilor personale de valoare ale copilului meu pe care le are asupra lui în tabără (aparatură electronică,
telefoane mobile, bani, etc.).
8. În timpul deplasărilor pe trasee montane, grupurile vor fi conduse de ghizi (asistenţi ai conducătorului de
tabără); indicaţiile lor vor fi urmate întocmai de copil, în toate privinţele: reguli de deplasare, ordinea în
formaţie, echipament, locuri în care accesul este interzis, timpul în care se poate bea apă, etc.
9. În cazul nerespectării programului şi a instrucţiunilor conducătorului de tabără, precum şi a celorlaţi
organizatori, sunt de acord cu disciplinarea copilului prin interdicţia de a participa la anumite elemente de
program (ex. jocuri, workshop etc.). Totodată, îmi asum intreaga răspundere şi mă angajez să suport toate
consecinţele rezultând din orice fel de incidente sau accidente survenite ca urmare a încălcării de către
copilul meu a programului, regulilor de conduită din cadrul taberei sau a instrucţiunilor clare ale
conducătorului de tabără, precum şi a celorlaţi organizatori, recunoscând faptul că, într-o astfel de situaţie,
conducătorului de tabără, precum şi celorlati organizatori nu li se poate imputa vreo culpă, motiv pentru
care nu mă voi îndrepta împotriva lor sau a Fundatiei cu vreo cerere sau acţiune în instanţă pentru angajarea
răspunderii acestora într-un asemenea caz.
10. Numărul de telefon la care pot fi apelat în caz de urgenţă este ..........................................................
Totodată, în cazul în care, din varii motive, nu pot fi contactat, am rugămintea să apelaţi pe
.........................................................................., având numărul de telefon ............................................

_______________________________________________________________________________________
!!!!!! Formularul de înscriere în tabără, completat şi semnat de părinte/tutore va trebui trimis până pe
data de 2 iulie la adresa felix_tamas@yahoo.com
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Semnătură părinte/tutore_________________

Data_____/_____/ _______

REGULI GENERALE
Vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați
indicațiile următoare:
ECHIPAMENTUL
Copilul trebuie sa aiba la el echipament adecvat, care
este trecut mai jos. Nu încărcați prea mult bagajul
copilului. El este conceput după ani de experiență și
corespunde întru totul caracteristicilor taberei.
TELEFOANELE MOBILE
Copiii nu au nevoie de telefoane mobile. Dacă totuși
ei le poseda, acestea sunt admise în tabara cu
conditia predării acestora la începutul sejurului
directorului de tabără (reducând considerabil riscul
de pierdere.
În timpul activităților, utilizarea telefoanelor scade
atenția copiilor, ducând la disfunctionalități în
activitate și pot cauza accidente prin distragerea
atenției.
MEDICAMENTELE
Fiecare tabără are o trusa de prim ajutor care
acoperă situațiile ce pot apărea și pot fi gestionate
de echipa de lideri. Dacă sunt situații mai grave se
apelează la un medic.
În situția când copilul dvs. este sub tratament, pe
perioada taberei, medicamentele se predau
conducătorului de tabără, iar tratamentul va fi
administrat conform prescripției medicului.
De asemenea, dacă copilul răspunde mai bine unor
anumite medicamente pe care le trimiteți cu el în
tabara, acestea vor fi predate la sosirea copilului în
tabără. Ele vor fi administrate după caz sau returnate
la finalul taberei evitând, astfel, consumul
necontrolat.

sau terțelor persoane, părinții/tutorele vor fi obligați
să suporte integral cheltuielile aferente.

ECHIPAMENT NECESAR
 Bocanci de munte - OBLIGATORIU (să acopere
glezna)
 Sandale & Șlapi cauciuc
 Haină de ploaie
 Căciulă & șapcă
 Bluză de corp (dacă se poate, nu bumbac)
 Polar
 Tricouri (2 buc – de preferat să fie din material
sintetic/lână)
 Pantaloni lungi (nu blugi)
 Indispensabili
 Pantaloni scurți
 Lenjerie de corp (2)
 Șosete (3 buc, groase pentru a proteja de
bătături)
 Mănuși (optional)
 Prosop mic
 Periuță de dinți
 Cană, farfurie sau bol (plastic!)
 Lingură (nu furculiță, nu cuțit)
 Sticlă de apă (1 litru + 2 litri)
 Biblie mică
 Carnețel și pix
 Medicamente personale
 Cremă de soare
 Strugurel de buze (optional)

SOSIREA ÎN TABĂRĂ
Copilul dvs trebuie să aiba la el urmatoarele
documente:
1. aviz epidemiologic / adeverință medicală că este
apt pentru efort fizic (de la medicul de familie);
2. declaraţia
pe
proprie
răspundere
a
părinţilor/tutorelui legal;
DAUNE
În cazul în care copilul dvs conștient sau din
neatenție produce daune echipamentelor din tabără

_______________________________________________________________________________________
!!!!!! Formularul de înscriere în tabără, completat şi semnat de părinte/tutore va trebui trimis până pe
data de 2 iulie la adresa felix_tamas@yahoo.com

