
  

FIŞĂ DE PARTICIPARE TABĂRĂ KIDZ ROMÂNIA COPII - 2018 

  VÂRSTA DE PARTICIPARE 7-12 ANI 

                                 (OBLIGATORIU: Copilul vine cu această fişă în tabără semnată de părinte/tutore.) 

         

Numele şi prenumele părintelui/tutore 

………………………………………………………………………………………………….. 

Numele şi prenumele copilului 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vârsta copilului  

………………………………………………………………………………………………….. 

Probleme medicale (alergii/boli cronice etc) 

*Da....... 

*Nu....... 

Descriere………………………………………………………………………………………… 

Tratamente zilnice 

*Da........ 

*Nu....... 

Descriere………………………………………………………………………………………… 

Orice alte informaţii importante de ştiut despre copil 

………………………………………………………………………………….…………….…. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

Date de contact părinte/tutore: 

Nr. tel. mobil/ fix ……………………………………………………………. 

*A se marca printr-un  X 

DELARAŢIE pe proprie răspundere: 

• Declar că înţeleg faptul că este o tabără creştină penticostală şi sunt de acord cu participarea copilului meu 

la programul complet al taberei şi la toate activităţile desfăşurate pe toată perioada derulării ei.   

• Declar că mă angajez ca, la intrarea în tabără, copilul meu să aibă asupra lui prezenta fişă de participare 

(completată şi semnată de mine), avizul epidemiologic (completat şi parafat de medicul de familie) şi 

suma aferentă preţului taberei. 

• Declar că mă oblig să aduc copilul la locul taberei şi să îl iau din tabără la ziua, ora şi data precizate în 

Anexa 1 (PENTRU PĂRINTE/TUTORE) care va rămâne la mine pentru a reţine toate datele. Altfel, sunt 

conştient/-ă de faptul că fiul meu/ fiica mea va rămâne nesupravegheat/-ă în afara orelor indicate mai jos 

pentru începerea şi terminarea taberei.  
• Declar că copilul meu este pregătit pentru participarea la această tabără din toate punctele de vedere, 

ocupându-mă personal de cele necesare şi luând toate măsurile - inclusiv cele de igienă și deparazitare 

capilară - pentru a nu crea probleme celor din jur. În caz contrar, accept faptul că va trebui să îmi retrag 

copilul din tabără la cererea organizatorilor. 

• Declar că sunt conştient/-ă de faptul că Kidz România are lideri responsabili şi cu experienţă, care vor 

supraveghea permanent copilul meu pe toată durata taberei, dar care nu vor răspunde pentru situaţii extreme 

cauzate de neascultarea şi nesupunerea copilului meu.  

• Declar că nu îmi voi deranja copilul prin convorbiri telefonice în timpul programelor și al acțivităților 

importante, pentru a nu perturba desfășurarea  activităților.  

• Declar că mi-am instruit copilul în ceea ce priveşte regulamentul intern al taberei pus la dispoziţie de 

către Kidz România prin Anexa 2, şi accept retragerea lui din tabără în cazul solicitării pentru indisciplină 

şi nesupunere. 

• Declar pe proprie răspundere că cele de mai sus sunt informaţii asumate şi sunt răspunzător pentru 

ele.  

 

 Data          Semnătura 



        Anexa 1 

PENTRU PĂRINTE/TUTORE 
(OBLIGATORIU: Anexa 1 rămâne la părinte/tutore pentru a reţine toate datele.) 

 

SOSIRE COPIL ÎN TABĂRĂ:  ZIUA:   13 Iulie 2018 

ORELE :  13.00-14.30 (oricând în acest interval) 

LOCUL:  Zărneşti - Braşov  

PLECARE COPIL DIN TABĂRĂ: ZIUA:  16 Iulie 2018 

ORELE :        13.00 (a nu se depăşi acest  interval) 

LOCUL:   Zărneşti-Braşov,  

Adresa Taberei: Str. Râului, Nr. 74, spre cabana Gura  

Râului și Măgura.                                             

Telefon 0745186450 (Simona) 

 
ATENŢIE! Înainte şi după ziua sau ora stabilite de noi pentru sosire sau plecare, NU ne luăm 

angajamentul să supraveghem pe copiii rămaşi singuri în tabără. De aceea, vă rugăm să luaţi aminte la 

zilele şi orele indicate mai sus pentru a-i aduce şi a-i lua pe copii la timp din tabără, desigur pentru a 

putea fi în siguranţă.  

CE TREBUIE SĂ ADUCĂ COPILUL CU EL ÎN TABĂRĂ: 

• Periuţă şi pastă de dinţi 

• Săpun 

• Şampon 

• Prosop 

• Biblia (dacă copilul are una)  

• Pijama 

• Haine subţiri dar şi un rând de haine mai groase (pantaloni lungi, bluză cu mânecă lungă, geacă de 

ploaie etc). Rugăm decenţă în vestimentaţie, mai ales la  fete. (Nu sunt permise tricouri prea scurte 

în talie, transparente sau foarte mulate,  nici pantaloni foarte scurţi sau prea mulaţi.) 

• Încălţăminte sport rezistentă la apă 

 

CE NU TREBUIE SĂ ADUCĂ COPILUL CU EL ÎN TABĂRĂ: 

• Orice lucru de valoare (bijuterii, electronice etc.). Nu ne facem responsabili pentru lucrurile 

pierdute şi negăsite. 

• Obiecte sau jucării periculoase care pot afecta sănătatea şi securitatea celorlalţi: brichete sau alte 

unelte ascuţite/instrumente pentru foc etc. Acestea se confiscă, odată descoperite, fără a fi 

returnate. 

 
IMPORTANT PĂRINȚI! 

• În tabără va fi şi un mic magazin. Copiii îşi pot cumpăra între mese dulciuri/sucuri/ gustări, deci 

puteţi să le daţi şi o sumă de BANI pe care o consideraţi dvs. 

• Nu sunt admise apelurile telefonice în timpul programelor și al acțivităților importante, pentru a 

nu perturba desfășurarea  activităților. Atunci telefoanele vor fi folosite doar pentru foto sau 

video. 

  



        Anexa 2 

   REGULAMENT TABĂRĂ  
(OBLIGATORIU de citit cu copilul participant la tabără. Anexa 2 rămâne la părinte/tutore pentru a-şi 

asuma regulamentul.) 

SE IMPUNE: 

1. Respect şi supunere faţă de întreg personalul din tabără (organizatori, lideri, 

voluntari, bucătăreasă etc), implicare în tot programul zilnic al taberei, respect faţă 

de ceilalţi copii. (Nu sunt permise jigniri, bătăi, limbaj urât sau orice altă formă de 

agresiune, comportament indisciplinat.) 

2.  Nu sunt permise folosirea telefoanelor în timpul momentelor semnalate ca fiind 

importante (devoțional, programe etc.), decât în scop foto/video. În caz contrar, se 

confiscă pe toată durata acelui moment important. 

3. Păstrarea curățeniei (camere, holuri, baie, pretutindeni în tabără) este obligatorie, 

iar depozitarea gunoiului se face doar în spaţiile amenajate. (Mâncarea perisabilă 

nu se depozitează  în camere şi nu se va consuma mai târziu de ziua sosirii în 

tabără.)  

4. Grija pentru mobilier/lenjerie/pereţi/ camere/ băi / spaţii interioare şi exterioare ale 

taberei şi evitarea distrugerii acestora prin scrierea, tăierea, gravarea, murdărirea 

lor, în mod intenţionat sau prin jocuri nepermise precum aruncarea întregului sul 

de hârtie igienică în closet, glume cu pasta de dinţi în camere sau pe holuri etc.   

5.  Respectarea intimităţii celorlalţi (fetele nu au voie să intre în camerele băieţilor şi 

nici băieţii în camerele fetelor). De asemenea, nu se va umbla prin alte camere ori 

printre lucrurile altor copii fără permisiunea şi, mai ales, în absenţa acelora. 

6. Mofturile şi nemulţumirile vor fi lăsate acasă, indiferent de ce natură ar fi ele. 

7. Suplimentul de mâncare se oferă oricărui copil care doreşte doar în timpul mesei.  

8. Jocurile la prize - sau cu tot ce are curent electric- sau părăsirea taberei, pentru 

orice motiv, ori alte acţiuni periculoase nu sunt permise.  

9. Orice fel de jucărie/obiect care pune în pericol sănătatea/viaţa celorlalţi ori alte 

obiecte de valoare nu sunt permise în tabără. Dacă totuşi există, se anunţă 

IMEDIAT liderul de cameră care va lua măsurile de securitate. 

10. Orice problemă medicală sau de orice altă natură va fi semnalată liderului de 

cameră, care va lua imediat toate măsurile necesare,  în orice moment,  zi sau 

noapte. 

 

În cazul unor situaţii grave de nesupunere şi indisciplină, se vor lua măsuri serioase 

prin solicitarea părintelui de-aşi retrage copilul din tabără. 

 

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA VĂ DOREŞTE UN TIMP PLĂCUT! 

 


