Tabăra pentru copii 2017

31 iulie – 5 august Tabăra Eli (Ojasca, jud Buzău)

Formular de înscriere
Formularul trebuie completat de către părinte/tutore. Toate informațiile sunt obligatorii. Vă rugăm
completați un formular pentru fiecare copil.

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

INFORMAȚII MEDICALE (specificați toate informațiile cerute)
_______________________________________________________________________________________________
Boli infecțioase de care suferă în prezent

Activități de la care taberistul trebuie scutit din motive medicale

_______________________________________________________________________________________________
Tratament sau medicamente care i se administrează în prezent

_______________________________________________________________________________________________
Alergii

Diete sau restricții de mâncare

_______________________________________________________________________________________________
Alte specificații medicale sau considerente care trebuie cunoscute

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)

În cazul în care organizatorii taberei consideră că viaţa taberiștilor nu este pusă în nici un fel de pericol,
menţionaţi dacă adolescentul dumneavoastră:
Are voie să intre în apă? (prin tabără trece un râu de munte)
DA
NU

Semnătură părinte/tutore _________________

Data_____/_____/ _______

În rarele ocazii în care taberistul trebuie dus la spital, părintele/tutorele va fi anunțat în cel mai scurt timp.

[Type here]
_______________________________________________________________________________________
!!!!!! 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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Reguli de participare în tabără
1. Participarea și punctualitatea la toate activităţile taberei, respectarea tuturor îndrumărilor liderilor
taberei și respectarea regulilor de către taberiști sunt obligatorii.
2. Este interzisă aducerea în tabără a echipamentelor electronice si audio-video, revistelor, obiectelor si
substanțelor nepotrivite pentru vârsta copiilor. Orice materiale considerate necorespunzătoare pentru
participați vor fi păstrate de către echipa de organizare a taberei și returnate la sfarsitul săptămânii. Nu
răspundem de obiectele personale pierdute de taberiști.
3. Folosirea telefonului mobil în tabără este interzisă în timpul programului. Intervalul zilnic in care copiii
pot folosi telefonul mobil ca să comunice cu părinții va fi anunțat înainte de plecarea în tabără.
4. Igiena personală este obligatorie (Părinții se vor asigura ca au impachetat pungi/saci de plastic, pentru ca
hainele murdare sa poata fi separate de cele curate din bagaj.)
5. Taberiștii sunt responsabili să aibă grijă de obiectele din tabără și să nu distrugă obiectele de joacă sau
alte echipamente. Orice distrugere va fi suportată de familia celui vinovat.
6. Deplasarea în afara taberei se poate face doar in grup organizat, însoțit de lideri. Taberiștii nu au voie sa
părăsească perimetrul taberei fără acordul sau supravegherea liderului.
7. Toți participanţii la tabără vor da dovadă de respect reciproc şi nu vor folosi un vocabular neadecvat care
să cuprindă: cuvinte urâte sau răutăcioase, jigniri, insulte, amenințări sau porecle.
8. Copiii nu vor avea asupra lor medicamente și nu își vor administra singuri tratamentul medicamentos. În
situația în care un copil trebuie să urmeze un tratament, asistenta medicală a taberei va păstra
medicamentele și va administra tratamentul copilului.
9. Sunt interzise orice activităţi după ora de stingere precum şi prezenţa în altă cameră decât cea în care s-a
făcut repartizarea la începutul taberei.
Nerespectarea regulilor, generarea de conflicte şi atitudinile împotriva moralei creştine vor atrage după
sine trimiterea acasă a persoanei în cauză fără returnarea taxei de participare.
Pe parcursul taberei, copiii participanţi vor putea fi fotografiaţi şi/sau filmaţi de către organizatori,
urmând ca aceste materiale audio/video să poată fi folosite în materiale de prezentare a taberelor , puse la
dispoziţia părinţilor şi a celor interesaţi. Dacă doriţi ca minorul pe care îl înscrieţi în tabără să nu fie
fotografiat/filmat, vă rugăm să solicitaţi acest lucru în mod expres în formularul de înscriere.
Important !!!
Locul de plecare spre tabără va fi anunţat prin e-mail, telefonic şi prin anunţuri publice în cadrul
[Type here]
_______________________________________________________________________________________
!!!!!! 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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programelor Bisericii. Înscrierea în tabără este anulată, fără returnarea sumei platite, în cazul în care
taberistul ajunge la locul de plecare în tabara, după ce autocarul/trenul a plecat.
De asemenea, va fi anulată înscrierea, fără returnarea taxei de participare pentru copiii care se vor prezenta
la plecare fără Avizul medical valabil și Formularul de înscriere semnat de părinte/tutore.
Echipament necesar in tabara:
•

Pălărie de soare sau şapcă,

• Pantaloni lungi şi scurţi, adidaşi, papuci de plastic, tricouri (unul dintre tricouri să fie folosit pentru
jocurile cu apa), 2 bluze cu mânecă lungă, trening, geacă nu foarte groasă rezistentă la ploaie, pijamale
lungi.
• Săpun, periuţă de dinţi, pastă, deodorant (dacă folosesc acasă), pieptene, clame de păr pentru fete,
lenjerie intimă (şosete, chiloţi, maieuri, 2 prosoape - de faţă şi de corp)
• Datorită numărului diferit de paturi în camere, trebuie să înţelegeţi că nu garantăm repartizarea în
camere după prietenii. Se va încerca repartizarea împreună a surorilor sau a fraţilor, dar este bine ca bagajul
copiilor să fie individual şi nu comun pentru aceeaşi familie.
Vă mulțumim!

Am luat la cunoștință și sunt de acord cu regulile taberei:
Semnătură părinte/tutore _________________

Data_____/_____/ _______

[Type here]
_______________________________________________________________________________________
!!!!!! 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

