Regulamentul Taberei
I.

OBIECTUL REGULAMENTULUI:

I.1.

Prezentul Regulament stabilește dispoziţiile referitoare la organizarea și desfășurarea
activităţilor în cadrul excursiilor de tip tabără de vara (”Tabăra”) organizate de catre
societatea comerciala L’omm Hospitality SRL- Activ Parc & Hostel, denumit în continuare
Organizator.

I.2.

Prevederile prezentului Regulament se aplică atât Beneficiarilor proiectului (copii,
părinţi/tutori) cât și Organizatorului.

I.3.

Participarea Beneficiarului în cadrul Taberei se va face după achitarea contravalorii
serviciilor, în modalitățile stabilite în prealabil cu Beneficiarul.

I.4.

Pentru ca Beneficiarul să participe în cadrul Taberei, Reprezentanții Legali ai acestuia trebuie
să completeze, formularul de înscriere pentru perioada dorită, anexele regăsite la finalul
acestui Regulament (acord de participare, declarație), în caz contrar Beneficiarul neavând
dreptul de a participa la activitățile Taberei.

II. DISCIPLINA ȘI COMUNICAREA DIN TIMPUL TABEREI
II.1.

Participanții vor asculta și respecta instrucțiunile date pe perioada taberei precum și regulile
aduse la cunoștinta lor de către personalul Organizatorului.

II.2.

Pe tot parcursul taberei, copiii vor fi atent supravegheaţi de personalul taberei şi li se va
impune o anumită disciplină necesară bunei desfăşurări a programului. În situaţia unor
abateri foarte grave de la această disciplină, abateri care pot pune în pericol siguranţă
copilului respectiv sau a grupului, organizatorii îşi rezervă dreptul de a lua măsuri pentru
excluderea din tabără a copilului în cauză după o informare şi o discuţie cu părintele acestuia.

II.3.

Pe tot parcursul taberei, toţi copiii vor fi egali în drepturi şi obligaţii. Nu vor exista copii
favorizaţi în nici un fel faţă de ceilalţi sau copii cărora li se permite încălcarea anumitor reguli,
toţi bucurându-se de aceeaşi atenţie din partea personalului taberei.

II.4.

Este interzisă folosirea telefonului mobil pe durata activităților (îi pot disturba pe copii).
Convorbirile telefonice se vor face seara de la 19:30 la 21:00. Același orar se recomanda și în
cazul apelării instructorilor de către părinți.

II.5.

Este interzisă folosirea jocurilor scumpe (ex: psp, gameboy,etc) care se pot deteriora și
îngreunează comunicarea cu ceilalți participanți la excursie, precum și a aparatelor media
(ex: Ipad, laptop sau alte asemenea).

II.6.

Pe durata jocurilor de competitive, a activităților sportive de orice fel, copiii trebuie să respecte
instrucțiunile date de instructori cu privire la echipamentul specific și la activitățile
organizate. Participanţii au obligația de a respecta întocmai indicațiile instructorilor în ceea
ce priveşte regulile fiecărei activităţi în parte.

II.7.

Orice problemă (de natură fizică, emoțională, de relaționare cu ceilalți participanți, temeri,
afecțiuni, etc) trebuie comunicata imediat instructorilor Organizatorului. Necomunicarea sau
comunicarea cu întarziere a acestor probleme absolvă personalul organizator de răspundere
în privința efectelor problemelor respective.

III. BAGAJUL
III.1.

Bagajul va conține :

1. Lenjerie de corp - 1 bucata pentru fiecare zi
2. Sosete - 1 pereche pentru fiecare zi
3. Tricou cu maneca scurta– 5 bucati
4. Tricou cu maneca lunga– 2 bucati
5. Trening cu pantaloni lungi - 1 buc
6. Pantaloni scurti sau ¾ -2 buc
7. Sapca - 1 bucata
8. Haina cu maneca lunga, gluga, impermeabila - 1 bucata
9. Incaltaminte tip bocanc 1 buc
10. Adidasi 1 buc
11. Papuci de dus -1 buc
12. Stick usb pt poze 8 Giga
13. Rucsac mic pentru drumeție
III.2.

Bagajul copiilor nu va conţine obiecte casabile,
inflamabile/explozibili (ex. artificii, cuțite, sticle etc.).

materiale

toxice,

materiale

III.3.

Organizatorii taberei vor verifica bagajele participanților la sosirea în unitatea de cazare și
vor strănge alimentele perisabile din bagaje pentru a preîntâmpina eventualele indigestii.

III.4.

Fiecare participant al taberei este responsabil de lucrurile personale pierdute sau deteriorate.

IV. SĂNATATEA ȘI DISPOZIȚII PRIVIND UZUL MEDICAMENTELOR
IV.1.

Nu au dreptul să participe la tabără copiii sau adulții care suferă de boli contagioase. Părinţii
vor furniza, prin formularul atașat prezentului Regulament, informaţii complete despre starea
de sănătate a copiilor, despre posibile alergii, predispoziţii la diferite boli, precum şi alte
afecţiuni cum ar fi lipsa de calciu, anemie, astm bronșic, tahicardie şi altele. Organizatorul nu
este responsabil pentru eventuale incidente care s-ar putea produce ca urmare a starii de
sanatate a copiilor si care nu i-au fost aduse la cunoștință.

IV.2.

Neinformarea despre o condiție specială de sănatate, dietă sau comportament, ofera dreptul
organizatorului să decidă trimiterea acasă a copilului, pe cheltuiala Reprezentantului Legal.

IV.3.

Copiii nu vor transporta medicamente decât în cazul în care aceştia urmează un tratament
special recomandat de către un medic, iar starea lor de sănătate le permite să participe la
tabară şi nu afectează sub nicio formă siguranţa grupului. În această situație, parinții vor
informa personalul Organizatorului despre medicamentaţia impusă de medicul
specialist/curant. Medicamentele vor fi înmanate reprezentanților S.C L’omm Hospitality SRLActiv Parc & Hostel, care vor administra copiilor medicația în conformitate cu recomandarile
scrise ale parintilor, organizatorii nefiind răspunzători pentru eventuale complicații sau efecte
adverse care ar putea apărea ca urmare a administrării medicamentelor. Copiii nu au voie să
păstreze medicamente asupra lor pe perioada taberei, organizatorii fiind absolviți de
răspundere în cazul în care copilul sufera o intoxicație datorată autoadministrării acestora.

IV.4.

În situaţia în care, din motive medicale, unii dintre copii nu pot participa la anumite
activităţi, dacă este posibil, aceștia vor asista la aceste activităţi. Dacă nu este posibil, aceştia
nu au voie să părăsească tabăra şi vor fi supravegheaţi de catre unul din membrii personalului
organizator.

IV.5.

Organizatorul se obligă să informeze parintele la apariția unei probleme de sănătate și să
decidă de acord cu acesta asupra pașilor ce trebuie urmați.

V. LOCUL DE DESFĂȘURARE A TABEREI
V.1.

Tabăra se desfășoară în judetul Neamt, localitatea Ngresti în unitarea de cazare Activ Parc &
Hostel 3*.

V.2.

Camerele în care vor fi cazaţi copiii sunt de două sau mai multe paturi. În camere vor sta copii
de vârste apropiate, diferite pentru fete si băieti.

V.3.

În cazul în care participanții vor produce pagube materiale spațiului de cazare,
echipamentelor organizatorului sau a colaboratorilor acestuia, părinții vor fi informați și vor
suporta costurile aferente, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere.

VI. ASIGURAREA MESELOR
VI.1.

Masa va fi servită în sala de mese a locației de cazare, fiind servite 3 mese pe zi.

VI.2.

Orice costuri suplimentare (ex. dulciuri, răcoritoare, extra-gustări, etc.) intră în sarcina
participanţilor, care sunt singurii responsabili de potenţialele probleme de sănătate cauzate
de produsele alimentare care nu le sunt puse la dispoziție de către organizatorii taberei.

VII. PROGRAMUL TABEREI
Programul taberei presupune mult timp petrecut în aer liber; Activ Parc & Hostel se desfăsoară pe o
suprafață de 4 hectare de parc amenajt, fiind situate la poalele unei paduri; prin joc copiii îsi vor pune
la încercare, perspicacitatea, indemanarea, abilitatile fizice. Vor invata sa se ajute reciproc, sa fie
generosi, dar, in acelasi timp sa stie ce vor si sa se straduiasca sa obtina ceea ce vor in limitele regulilor
si a unui comportament de echipa.
Activitătile desfăsurate în tabara de vară sunt: jocuri de cunoastere si spargere a gheții, jocuri de
competiție, jocuri de consolidare a echipei, escaladă în copaci, tir cu arcul, drumeție si lecție de
cunoastere a mediului, lecție de supraviețuire în natură, activităti creative handmade, vânătoare de
indicia, jocurile copilăriei. Programul taberei se va încheia cu un presionant foc de tabăra.
Zilnic, pe întreg parcursul taberei, copiii îsi vor dezvolta abilitatile de conversație în limba engleză.
Lectorii acreditați British Council si cu experiență în taberele anterioare, vor motiva copiii să învete
prin jocuri de vocabular si de rol, concursuri, dialoguri, prezentări, dezbateri, ateliere interactive si
activități distractive de grup în limba engleză. Activitățile sunt special concepute pentru a-i ajuta pe
copii să învingă barierele de exprimare în limba engleză și să își dezvolte abilități utile pentru viitor.
VIII.

PREVEDERI FINALE

VIII.1. Organizatorul va depune permanent toate eforturile necesare pentru a preveni orice fel de
accidente cauzate de nerespectarea folosirii echipamentului de protecție, din încălcarea
instrucțiunilor îndrumătorilor, din neatenție sau din alte cauze. Cu toate acestea, activitatile se
desfăsoară in mare parte în aer liber, si nu sunt lipsite de riscuri. Organizatorul este absolvit de
orice răspundere în cazul eventualelor accidente survenite din vina participanților la tabără.

VIII.2. Prin participarea la această tabără, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze
tuturor prevederilor termenilor şi condiţiilor prezentului regulament. Participarea la tabără
reprezintă acceptarea tuturor obligaţiilor existente faţă de organizator. Organizatorul poate
modifica oricând prezentul regulament având obligaţia de a anunţa în prealabil participanţii
la tabără despre aceste modificări.
VIII.3. Semnarea prezentului regulament de către Reprezentatul Legal (inclusiv în formă electronică)
implică și luarea la cunoștinţă de către copil a prevederilor prezentului regulament.
VIII.4. Semnarea de către Reprezentatul Legal (inclusiv în formă electronică) a prezentului
regulament implica acordul și angajamentul participanților (copiilor) de a respecta toate
prevederile acestuia.

Acord de Participare
Subsemnații:
(1) nume/prenume
............................................................................................................,
....................................................... si
(2) nume/prenume
CNP................................................. ,

CNP

..................................................................................................................,

adresa de reședintă: ............................................................................................ în calitate de Reprezentanti Legali,
înscriem de bună voie copilul nostru, minorul ....................................................................., CNP:
........................................................... în tabara de vara Activi în Natură din locația menționată în Regulament și
perioada aleasa prin completarea formularului de înscriere de pe site.
Prin prezenta, confirmăm că suntem de acord ca fiul/fiica mea ............................................................... să
participe în tabara de vara Activi in natură și autorizez organizatorul – L’omm Hospitality SRL - să
întreprindă tot ceea ce este necesar pentru siguranța fiului/fiicei mele și buna desfășurare a acțiunii.
Mă angajez că voi aduce în locația unde se desfașoară tabăra, Adeverinţa medicală pe numele minorului.
Adeverinţa medicală trebuie eliberată de medicul de familie al copilului şi va conţine specificaţia „Clinic
sănătos, apt pentru efort fizic” şi alte informaţii relevante (ex. alergii, dacă se află sub tratament medical,
etc.), fiind necesară pentru participarea copilului la activităţile sportive, distractive si educative.
Pentru buna desfăşurare a Taberei de vară Activi în natură, copiii trebuie să respecte un set de reguli.
Acestea nu pot fi încălcate pe tot parcursul taberei, iar respectarea lor are ca scop evitarea unor
accidente nedorite pentru care organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea. .

•

Respectarea cu strictețe a indicaţiilor tehnice și de siguranță oferite de instructori şi
organizatori.

•

Respectarea programului, inclusiv a orelor de odihnă si masa.

•

Este strict interzis fumatul, consumul de alcool și droguri.

•

Este interzisă părăsirea incintei hostelului, a atelierului si încăperilor unde se desfasoara
activitatile, fără permisiunea organizatorului.

•

Activ Parc & Hostel este o locatie prietenoasa, unde buna dispoziție și confortul tuturor
participantilor este un scop in sine. Asadar, nu încurajăm un comportament neadecvat
întelegând prin acesta: limbaj agresiv (injurios, vulgar etc) si orice altă atitudine
neconvențională într-un spațiu public, vandalism intrând aici si utilizarea
necorespunzatoare a echipamentelor puse la dispoziție în toate spațiile sau folosirea
acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost produse.

•

Deteriorarea bunurilor aflate în proprietatea hostelului sau aparţinând altor copii
participanți la tabără, atrage după sine înlocuirea sau plata contravalorii bunului
deteriorat.

Încălcarea uneia dintre aceste reguli poate atrage după sine:
•

organizatorul taberei va lua imediat legătura cu familia minorului;

•

eliminarea copilului din tabăra de copii
Reprezentantului Legal;

•

nerecuperarea banilor pentru restul taberei.

și transportul acestuia acasă pe cheltuiala

Declarație Reprezentanți Legali:
1. Am luat la cunoștintă și am acceptat toate condițiile de înscriere și participare la Tabăra de
vară Activi in natură.
2. Am citit și am acceptat programul ce va fi urmat.
3. Declar că dacă fiul/fiica mea va contracta o boală contagioasă în mai puțin de 30 zile înainte
de plecare, nu va mai participa la Tabara de vară Activi în natură.
4. Declar că la momentul plecarii în Tabara de vară Activi în natură., participantul este apt din
punct de vedere medical. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru problemele de
sănătate ale participantului existente anterior începerii programului.
5. Autorizez Organizatorul să ia măsurile necesare în caz de urgență medicală și declar că sunt
raspunzător pentru orice cheltuieli suplimentare apărute cu această ocazie.
6. Pentru Tabara de vară Activi în natură am instruit copilul în vederea protejării acestuia în fața
accidentărilor de orice fel și a îmbolnăvirii.
7. Am luat la cunoștință și voi respecta condițiile de conduită și comportament pe durata Taberei
de vară Activi în natură impuse de organizatori, precum și consecințele nerespectării acestora.
Voi suporta toate costurile produse din comportamentul neadecvat al fiului/fiicei mele, care va
fi pe deplin responsabil pentru păstrarea obiectelor personale, de a carei eventuala
pierdere/dispariție este pe deplin răspunzător.
8. Ne declarăm împreuna cu copilul pe deplin responsabili de faptele acestuia, că nu vom
considera vinovați şi nu vom intenta nici o plângere sau acţiune în justiţie, nici noi nici familia
noastră, împotriva organizatorilor S.C L’omm Hospitality SRL., doamna Felicia Aurora Tipa,
personalul unității, pentru orice fel de accidentare, îmbolnavire sau pierdere de orice fel pe care
le poate suferi copilul pe perioada taberei, daca acest lucru se datorează nerespectării
regulamentului de desfășurare a Taberei de vară Activi în natură.. Ne asumăm aceste riscuri în
totalitate, organizatorului S.C L’omm Hospitality SRL, doamnei Felicia Aurora Tipa și echipei
sale nerevenindu-le nici o responsabilitate.
9. Certific că toate informațiile furnizate de mine în cadrul acestui acord sunt complete și corecte
și semnez pentru aceasta.
Semnatura Reprezentanților Legali

