Regulament participare tabara

Regulament participare tabără Alo!Copii

Sosire/cazare, masuri igienico-sanitare si de securitate personala
1. Parintii/tutorii/profesorii insotitori vor semna la plecarea spre tabara pentru fiecare participant.
2. Participantilor nu le este permisa pastrarea in camera a alimentelor perisabile. Este obligatorie
pastrarea curateniei in spatiile de cazare si imprejurimile acestora.
3. Cazarea in tabara se va face avand in vedere varsta si sexul participantilor la tabara in baza
propunerii si sub atenta supraveghere a insotitorilor.
4. Participantii vor folosi corect si civilizat grupurile sanitare.
5. Participanţii nu vor consuma ciuperci, plante, fructe de pădure etc. sau apă din izvoare, pârâuri,
lacuri, fără acordul personalului taberei.
6. Participantii vor respecta programul de odihna si activitatile afisate in locuri vizibile.
7. Participantii vor respecta igiena individuala.
8. Participantilor nu le este permis sa paraseasca tabara fara insotitor sau fara acordul directorului
de tabara.
9. Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor
persoane (artificii, explozibili, substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte contondente,
tăioase, puști cu bile, lasere etc.).
10. Participanții nu vor deține sau consuma substanţe interzise (alcool, tutun, droguri, băuturi
energizante etc.).
11. La activități și ateliere, participanții vor respecta întocmai regulile de siguranță prezentate de
lideri/animatori.
12. Participanţii nu au voie să se caţere pe clădiri, stâlpi, copaci, garduri, instalaţii sportive, să se
aplece peste marginile fântânilor, balcoanelor etc.
13. În drumeţii, participanţii nu vor părăsi grupul și vor urma doar regulile indicate înainte de
plecare.
14. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanţilor care se
dovedesc că provin din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse la dispoziţie
de către organizatori.
15. Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. În cazul în care găsesc astfel de obiecte,
vor anunța imediat personalul taberei.
16. Organizatorii nu își asumă raspunderea pentru pierderea sau dispariția obiectelor participanților.
17. Scaldatul este permis doar in locuri amenajate si doar sub atenta supraveghere a insotitorilor de
grup.
18. În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității de cazare, masă,
agrement, echipamentelor, altor persoane etc., părinții/tutorii legali se obligă ca să suporte
costurile aferente. Toate pagubele se vor recupera de la cei vinovati sau daca acestia nu sunt
depistati, de la intregul grup.
19. Participanţii nu vor avea voie sa detina in tabara telefon mobil și alte dispozitive electronice.

Programul taberei
20. Participanții se angajează să participe integral la toate activitățile din programul taberei.
21. După mese, toți participanții vor returna farfuriile, tacâmurile, paharele și platourile la locul
indicat pentru debarasare.
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22. Fiecare membru al taberei este responsabil de păstrarea curățeniei în camera, în spațiile de
activități, precum și pe traseul drumețiilor.
23. Participanţii vor primi un ecuson cu numele lor și al echipei, pe care îl vor purta pe toată durata
taberei.
24. Participanții vor avea o atitudine respectuoasă față de toate persoanele din tabără și nu vor
deranja prin comportamentul lor pe ceilalţi participanţi. Liderii au autoritate pentru menţinerea
ordinii şi disciplinei putând lua măsuri disciplinare.
25. Toate fotografiile și filmările din cadrul taberei sunt proprietatea organizatoriilor și sunt folosite
în scop de promovare.
26. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele cauzate de nerespectarea
prezentului regulament.
27. Participanții nu vor purta haine indecente sau vestimentație neadecvată activităților.
29. Alte reguli de comportament pentru participanți vor fi prezentate la deschiderea oficială a
taberei.
30. Drumetiile montane sunt premise doar respectand traseele turistice si sub indrumarea
insotitorilor de grup.

Masuri medicale
31. La plecarea in tabara se va efectua un control medical, de catre personalul sanitar contractat in
acest sens, pentru depistarea/departarea eventualelor boli parazitare si luarea masurilor
necesare pentru izolarea persoanlor sau grupurilor afectate.
32. Participanții nu vor aduce cu ei în tabără medicamente decât dacă urmează un tratament prescris
de medic. În acest caz, vor lua tratamentul numai sub supravegherea cadrului medical din tabără.
33. Părinţii se obligă să furnizeze informaţii complete despre starea de sănătate a copiilor, posibile
alergii, predispoziţii la diferite boli, precum şi afecţiuni cum ar fi lipsa de calciu, anemie, astm
bronsic, tahicardie etc.
34. Este interzis consumul si comercializarea de bauturi alcoolice, al substantelor halucinogene si
folosirea armelor albe nici macar in joaca.

Masuri privind ciurculatia pe drumurile publice.
35. Participantii vor respecta regulile privind circulatia pe drumurile publice.
36. Se va circula numai pe trotuar, iar acolo unde nu exista, se va circula pe partea stanga a
drumului.
37. Traversarile se vor face numai prin locuri marcate sau la coltul strazilor si numai dupa o buna
asigurare.

Masuri P.S.I.
38. Copiilor, liderilor dar si oricarei persoane din personalul auxiliar le este interzis fumatul in spatiile
de cazare sau in spatiile centrului de agrement.
39. Copiilor le este interzisa folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendiu.
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40. Le este interzis copiillor sau insotitorilor de grup sa repare instalatiile electrice, prizele,
intrerupatoarele, tablourile de siguranta, precum si folosirea unor instalatii improvizate.

Responsabilitatile organizatorilor
41. Organizatorii furnizeaza detalii despre locatia, perioada si costul taberei.
42. Furnizeaza un numar de telefon parintilor in vederea contactarii locatiei de tabara.
43. Sa obtina de la parinti, pe langa fisa de inscriere si a semnarii regulamentului de tabara,
adeverinta medicala de la medicul de familie al fiecarui copil.

Sunt de acord cu acest regulament si cu prezentarea acestuia copilului meu la sosirea in
tabara.

Data înscrierii_________________________________________________

Nume părinte__________________________________________

Semnătura ____________________________________________
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