ADEONA CAMPS
Str. Bucureşti, nr.86, bl.33, ap.1, Cluj-Napoca
Tel. 0747 023 972
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Regulament intern
Participare la Tabara Adeona: _____________________________________________________________________
Școala __________________________________________Nume și prenume___________________________________________
Telefon părinți ___________________________ / Adresa e-mail părinți _______________________________________________
Vă rugăm să ne specificați dacă elevul este suferind de ceva: ________________________________________________________
Specificați dacă nu doriți să participe la vreo activitate:_____________________________________________________________
Pentru participarea în bune condiții la programele Adeona, următorul echipament este obligatoriu : bocanci sau ghete de munte
(NEAPĂRAT) + a doua pereche de încălțăminte de tip sport, pelerină de ploaie sau jachetă impermeabilă, șapcă /pălărie pentru
protecție solară, rucsac drumeție, pantaloni lungi și pantaloni scurți pentru drumeție / activități sportive, tricouri ( 1/ zi), bluză de
tip polar, bluză cu mânecă lungă etc., jachetă mai groasă, ciorapi și lenjerie intimă ( 1/ zi), șlapi sau încălțăminte pentru interior,
lanternă( opțional), bidon pentru apă, trusă de toaletă (gel de duș, prosop, pastă + periuță de dinți etc.).
Toți participanții la programele Adeona vor respecta următoarele reguli de grup și individuale:
 Nimeni nu părăsește grupul sau incinta cazării fără să anunțe organizatorii/monitorii și primește acceptul acestora;
 Pe toată perioada desfășurării programului este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau substanțe nocive;
 Fiecare participant va respecta regulile de igienă și curățenie în cabană;
 Elevii participanți nu se vor aventura în jocuri periculoase și nu vor deține obiecte periculoase ( briceag, petarde etc.)
 Folosirea unui limbaj adecvat și adoptarea unui comportament civilizat în grup;
 Participanții la program vor suporta contravaloarea eventualelor stricăciuni produse;
 Punctualitate în respectarea programului și a activităților;
 După 4-6h de la intrarea în incinta infrastructurii de cazare este interzis consumul și aducerea în incintă a produselor perisabile
( ex: sandwich, tort, lactate) și următoarele produse: Pepsi/Cola, snacksuri și chipsuri, semințe, energizante;
 Programul de vorbit la telefon va fi stabilit în cadrul ședinței tehnice de început și comunicat ulterior părinților/turorilor.
 Se va respecta cu strictețe regulamentul de ordine interioară a infrastructurii de cazare, normele de igienă personală și de grup,
circuitele din cadrul infrastructurii de cazare prezentate de către gazde la sosirea în programul turistic.
Nerespectarea parțială sau în totalitate a uneia din regulile de mai sus poate duce la excluderea imediată a participantului din
programul turistic. Contravaloarea costurilor de transport ale elevului este suportată de către părinți. În astfel de situații,
contravaloarea programului turistic nu va fi restituită.
IMPORTANT:
 fiecare participant la programul turistic este obligat să prezinte acest regulament intern semnat în momentul sosirii
 fiecare participant va sosi în incinta infrastructurii de cazare cu câte o mască de protecție pentru fiecare zi a șederii
 fișa de înscriere va fi însoțită OBLIGATORIU și de viza medicală pentru plecarea în colectivitate, emisă de medic la un interval
de maxim 48h înainte de plecare
 Pentru buna desfășurare a programului/ activităților, evitați: blugii și articolele din blug, încălțămintea de tip balerini sau
talpă plată.
Deoarece ținem la amintirile noastre și dorim să surprindem momentele plăcute din cadrul programelor Adeona, alegem să
păstrăm și să dăm mai departe, sub forma pozelor sau montajelor video, puțin din atmosfera de vacanță. Conținutul foto/ video
nu va plasa într-o postură neplăcută imaginea participanților la programele noastre. Realizarea acestora are ca scop promovarea
și publicarea lor sub forma de materiale digitale sau analogice, de calitate, cu sau fără scop comercial, care să fie în acord cu
identitatea vizuală a firmei și activitățiile dedicate copiilor.
ACCEPT PĂRINTE
Nume și prenume ___________________________________, în calitate de părinte al elevului ____________________________,
sunt de acord cu cele prezentate în acest material și, implicit, cu participarea copilului meu la programele organizate de către
ADEONA CAMPS.
Semnătura ________________

Data __________________

