
TAB R  ŞCOLARI 2017  

 Nu e şi pre u e 

 

Vârsta / Data aşterii 

Adresa 

Date de contact 

Telefo  

E- ail 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
1. Ai terminat una din clasele I - IV / V-VIII (încercuieşte care) şi eşti membru(ă) al Bisericii Penticostale 

Betel (sau frecventezi periodic aceast  biseric ). 
2. Fiecare persoană trebuie să respecte programul taberei. 
3. Activităţile din program sunt obligatorii. 
4. Păstrarea curăţeniei şi a igienei este obligatorie. 
5. Respectarea celor din jur şi a bunurilor personale este necesar  şi obligatorie. 
6. Este interzisă folosirea mijloacelor media fără acordul liderilor (mp3-playere, laptopuri, mobile etc.). 
7. Este interzisă exprimarea afecţiunii faţă de persoanele de sex opus pe durata taberei (excepţie: familiile). 
8. Violenţa verbală şi fizică va fi aspru pedepsită: trimiterea acasă. 
9. Este interzisă părăsirea incintei taberei fără acordul liderului. 

10. Consumarea alcoolului, a tutunului, a drogurilor şi a energizantelor este strict interzisă atât pentru 
participanţi cât şi pentru vizitatori. 

11. Respectul faţă de personalul taberei este obligatoriu (bucătărese, lideri, administratori etc.). 
 

Prin semnarea acestei fişe de înscriere declar că sunt de acord cu regulamentul taberei. 
În cazul în care nu voi respecta regulamentul sunt de acord să fiu trimis(ă) acasă. 

Data Se ătura 

Înscrierea va avea loc din data de 18 iunie pân  în 19 iulie; formularul (completat în totalitate, faţ -verso) se va da 
persoanelor de contact pân  pe data de 19 iulie. Acesta va fi însoţit de: o adeverinţă medicală care să ateste aptitudinea 
de a participa la tabără şi plata taxei de participare. 

Persoa e de co tact:  Lăcri Pop - 0744 181 011 

    C t lin Mateș - 0740 701 328  



TAB R  ŞCOLARI 2017 

Nu e şi pre u e pări te 

Ide tificat/ă pri  BI/CI 
Seria    Nr.   

Telefo  pări te 

Ca urmare a cererii de participare a copilului meu la “Tab r  şcolari 2017”, declar pe propria r spundere 
urm toarele: 
 

1. Îmi asum întreaga r spundere pentru decizia de a da voie copilului s  participe la aceast  tab r .  
2. Mi s-a adus la cunoştinţ  regulamentul şi programul taberei, pe care copiii trebuie s -l respecte pe perioada 
particip rii la tab r , îl accept, sunt de acord c  activit ţile sunt obligatorii şi copilul trebuie s  participe la 
toate, cu excepţia cazurilor de boal  sau a altor situaţii urgente. 
3. Sunt de acord s  anunţ organizatorii cu privire la bolile de care sufer  copilul meu şi tratamentele pe care le 
urmeaz , înainte de începerea taberei. 
4. Organizatorii îşi asum  r spunderea de a oferi cele mai bune condiţii de îngrijire fizic , psihic  şi 
emoţional  copilului şi prin urmare, îi consider eliberaţi de orice r spundere, procese, desp gubiri, ce pot 
rezulta din incidente cauzate de înc lcarea regulamentului şi a indicaţiilor clare ale liderilor, de c tre copil. 
5. La sosirea în tab r , copilul poate da liderilor obiectele de valoare, spre p strare, pân  la sfârşitul taberei. În 
cazul în care nu o vor face, organizatorii nu vor fi responsabili de pierderea sau distrugerea bunurilor personale 
cu care copilul merge în tab r  (aparatur  electronic , telefoane mobile, bani, haine, etc.). 
6. Sunt de acord ca b iatul / fata s  spele vasele şi s  cureţe b ile împreun  cu grupa şi cu liderul conduc tor 
ori de câte ori le vine rândul în timpul taberei, ca metod  de dezvoltare în copil al simţului responsabilit ţii. 
7. În cazul nerespect rii programului şi a instrucţiunilor liderilor, sunt de acord cu disciplinarea copilului prin 
interdicţia de a participa la anumite elemente de program (ex. jocuri, workshop etc.) sau prin m sura extrem  
de a fi trimis acas . 

Starea sănătăţii copilului 

1. alergic la:  _______________________________________________________________________ 

2. diabet: __________________________________________________________________________ 

3. este sub regim alimentar special: _____________________________________________________ 

4. boli de care sufer  şi care îl pot pune în pericol în timpul taberei: ____________________________ 

Data Se ătura 


