DECLARAȚIE

TABĂRA TRĂIEȘTE ALTFEL 2022
24 - 30 Iulie / Șuncuiuș, Bihor

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL

Numele și prenumele copilului minor: _____________________________________
Vârsta: __________
Perioada taberei: 24 - 30 iulie 2022
Locație: Șuncuiuș, Bihor
Numele și prenumele părintelui/tutorelui:__________________________________________________
a) Înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităților fizice și sportive din cadrul taberei și sunt
de acord ca propriul meu copil să participe la acestea.
b) Menţionez că am asigurat copilului regimul medical pe care îl urmează în prezent (dacă e cazul).
c) Sunt de acord și înțeleg că pe perioada taberei copilul se va adresa departamentului medical iar
aceștia îi vor oferi consultație și tratament (dacă e cazul).
d) Am luat la cunoștință regulamentul taberei și sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte
civilizat și responsabil, să respecte regulamentul taberei și accept consecințele în situația în care nu
se va comporta ca atare.
e) Accept că sunt responsabil pentru aducerea și preluarea copilului la orele și locațiile precizateanterior. Înțeleg faptul că propriul meu copil va trebui să rămână în zona delimitată a taberei pe toată
perioada.
f) Sunt de acord și înțeleg că în calitate de părinte / tutore sunt responsabil pentru faptele copilului
meu.
g) Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada tabarei, rămâne la
atitudinea organizatorilor 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 și nu voi solicita
returnarea niciunei sume din partea taberei.
h) În caz de urgență, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon:
Date de contact suplimentare:
i) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această tabără.

(semnătura părintelui/tutorelui legal)____________________

data: ________________

Declarația minorului
Am citit acest formular precum și regulamentul taberei și înțeleg că trebuie să mă comport politicos,
responsabil și să respect regulamentul stabilit de organizatorii acestei tabere și să nu întreprind acțiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea și siguranța mea sau a celorlalți participanți.

(semnătura minorului)________________________

data: ________________

