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Regulament intern

Participare la Programul Adeona: __________________________________________________________________
Unitatea de învățământ ___________________________________________________________________________________
Nume și prenume _______________________________________________________________________________________
Telefon părinți ____________________________________ / _____________________________________________________
Adresa e-mail părinți _______________________________ / ______________________________________________________

Pentru participarea în bune condiții la programele Adeona, recomandăm : rucsac/ ghiozdan, bocanci + a doua pereche de
încălțăminte de tip sport, pantaloni lungi și pantaloni scurți pentru drumeție / activități sportive, tricouri ( 1/ zi), bluză de tip polar,
hanorac împotriva vântului, bluză cu mânecă lungă etc., jachetă mai groasă, șapcă / pălărie pentru protecție solară, ciorapi și
lenjerie intimă ( 1/ zi), pelerină de ploaie sau jachetă impermeabilă, șlapi sau încălțăminte pentru interior, lanternă , bidon pentru
apă ( termos sau sticlă din plastic, maximum 1 L ), trusă de toaletă (gel de duș, prosop, pastă + periuță de dinți etc.).
O mască de protecție pentru fiecare zi a șederii.
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 anti-COVID individuale și
circuitele COVID 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
Asociația de Turism pentru Tineret ADEONA.
Semnătura ________________

Data __________________
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ANGAJAMENT DE PARTENERIAT
ADEONA- PĂRINTE COPIL- PROFESOR/ PĂRINȚI ÎNSOȚITORI GRUP
Conducerea ADEONA își manifestă prin prezentul angajament disponibilitatea de a crea și
coordona implementarea unui parteneriat cu părinții/ profesorii însoțitori de grup în cadrul
evenimentelor din locațiille Adeona, precum și cu părinții copiilor aflați în locațiile noastre,
pentru a colabora în scopul limitării la maximum a posibilității contactării, respectiv răspândirii
virusului COVID 19.
În acest sens, Adeona va respecta toate normele și regulile de funcționare și organizare solicitate de către
autoritățile competente și va organiza activitatea și procesele din locații în spiritul reglementărilor menite
să limiteze răspândirea COVID 19.
Vă prezentăm mai jos, elementele esențiale ale Procedurii de Organizare și Funcționare AntiCovid 19, dezvoltată și implementată în cadrul locațiilor ADEONA.
Acces personal Adeona în locații






toate locațiile Adeona funcționează cu circuit închis
se ia temperatura personalului la venire în locație și se notează în registrul zilnic de evidență
epidemiologică ( în cazul în care autoritățile solicită)
tot personalul urmează cu strictețe traseul de acces în bucătărie- vestiar/ duș/ echipament de lucru
personalul bucătărie și curățenie va purta întotdeauna masca de protecție și mănuși în spații închise
și în preajma copiilor ( până când autoritățile emit noi reglementări)
tot personalul Adeona este selectat astfel încât să ne asiguram că limităm cât mai mult posibil
expunerea populației cu grad ridicat de risc

Acces oaspeți în locații





se ia temperatura fiecărui copil la venire/ în fiecare dimineață, și se notează în registrul de evidență
epidemiologică a locației ( în cazul în care autoritățile solicită)
se aigură un cadru medical în locație care va face triajul și monitorizarea tuturor persoanelor care
vin în locație
se alocă 4,5 mp pentru fiecare copil și se asigură o distanță de 1.5 m între paturi
numărul persoanelor din locație nu va depăși numărul maxim permis de către autorități pentru
activități outdoor

Cazare și dezinfectare camere
 se asigură săpun antibacterian în toate băile și dezinfectant în sala de mese, pe terase, precum și la
fiecare nivel al clădirilor și în exteriorul infrastructurii de cazare
 curățenie și dezinfectare suprafețe zilnic
 se va monitoriza spălarea pe mâini a copiilor la venirea în spațiile interioare
 orice persoană cu temperatura ridicată sau simptome specifice COVID va fi izolată și se va proceda
conform indicațiilor medicului
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Masa
 se dezinfectează toate suprafețele din bucătărie înainte și după fiecare masă
 vesela se dezinfectează conform procedurilor DSP
 personalul care servește va purta mască și mănuși pe toată durata servirii și curățeniei în sala de
mese ( până când autoritățile emit noi reglementări)
 personalul ADEONA va veghea asupra grupului cu scopul limitării interacțiunii fizice dintre copii
 masa va fi servită pe terase, până la deschiderea restaurantelor, în condițiile impuse de
reglementările în vigoare
 masa se va organiza pe serii acolo unde este necesar pentru a păstra regulile de distanțare
Activități



cea mai mare parte a activităților se vor desfașura în exterior
activitățile se desfășoară pe ateliere

Pentru buna desfășurare a activităților vă rugăm insistent ca fiecare participant să aibă în bagaj
obligatoriu câte o mască de protecție pentru fiecare zi a șederii. Dacă șederea durează 3 zile, vă
rugăm să aveți 3 măști de protecție, dacă durează 7 zile, vă rugăm să pregătiți 7 măști ș.a.
Personalul Adeona și adulții din cadrul grupurilor participante la evenimente în locații Adeona,
au o responsabiliate comună în implementarea regulilor de distanțare socială, atât în interior
cât și în exterior.
În spiritul acestui parteneriat, solicităm părinților copiilor exprimarea formală a acordului de participare
a copilului minor, sub supravegherea unui părinte/ profesor coordonator de grup în locațiile Adeona, în
condițiile prezentate mai sus.
Subsemnatul (părinte/ tutore)__________________________________ declar prin prezenta că am
înțeles condițiile de desfășurare a evenimentului în care participă copilul_________________________,
sub supravegherea dl/d-nei __________________________, în calitate de părinte/ profesor, în locația
Adeona, că sunt la curent cu evoluția pandemiei COVID 19, înțeleg riscurile posibile în contextul actual și
sunt dispus să colaborez cu personalul Adeona și profesorul/ părintele în grija căruia se află copilul,
pentru a reuși să oferim o experiență plăcută copilului cu respectarea procedurilor interne de limitare a
răspândirii COVID-19. Declar pe proprie răspundere că, copilul nu prezintă simptome specifice COVID19, nu a interacționat cu persoane care au fost diagnosticate cu COVID-19 și nu a calatorit în ultimele 14
zile în zone roșii sau care impun carantinare/ izolare.
Părinte_____________________________________
Data_______________________________________
Profesor/ Părinte responsabil

_________________________________________________
Adeona _________________________

Vă mulțumim pentru întelegere, sprijin și determinare în a colabora în scopul reducerii
riscului de infectare sau răspandire COVID-19.

