
ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI 

- tabără - 

 

 

Destinaţia: Tabăra Bucuriei, Briheni 

Scopul taberei: activități educative și recreative creștine 

 

 

Prin prezentul acord declar următoarele: 

 

a) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, 

supraveghetorii să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, 

să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să 

plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost. 

b) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte 

regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare. 

c)  Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile 

prezentate în fluturașul informativ. Înţeleg faptul că propriul meu copil va fi pe toată 

perioada taberei sub supraveghere. 

d) Sunt de acord că tabăra nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport 

care îşi oferă serviciile pentru această deplasare. 

e) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv tabăra de 

toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de participarea în tabără, cu excepţia celor 

cauzate de neglijenţa supraveghetorilor. 

f) Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am 

discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus 

procedurilor. 

g) Înţeleg faptul că participanții care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a 

taberei își vor pierde dreptul de a participa în continuare la activitățile taberei. 

h) Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada taberei, 

rămâne la latitudinea conducerii acesteia 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 şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea taberei.  

i) Înțeleg că prin semnarea formularului de înscriere pentru tabără îmi dau consimțământul 

pentru toate informațiile prezentate mai sus.   

 

 

 


