
 
FISA DE ÎNSCRIERE 2023 

Program Educațional Adeona 

 

Nume și  prenume copil  
Nume și prenume profesor însoțitor  
Telefon/ email părinte  
 
Cu condiția respectării confidențialității și discreției vă rugăm să ne informați în cazul în care copilul 
dvs. se află în una dintre aceste situații: 
a. Dacă copilul prezintă o situație specifică ( ex. boală 

cronică sau acută, astm, diabet, alergie, lovituri 
recente la cap, tulburare etc.) care reclamă un 
tratament special sau poate genera reacții fizice sau 
psihice 

 

b. Dacă copilul nu poate participa la o activitate anume  
 

c. Dacă copilul urmează un anumit regim alimentar ( vă 
rugăm să transmiteți cu necesitate acest lucru 
profesorului întoțitor cu 7 zile înainte de plecare) 

 
 

 
Pentru participarea în bune condiții la programele Adeona, următorul echipament este obligatoriu :  

□ Obligatoriu: bocanci sau ghete de munte,  
pelerină de ploaie sau jachetă impermeabilă , 
șapcă /pălărie pentru protecție solară 

□ pantaloni lungi și pantaloni scurți pentru 
drumeție/activități sportive 

□ a doua pereche de încălțăminte de tip sport □ tricouri/ ciorapi/ lenjerie intimă-1/zi 

□ bluza cu mânecă lungă și bluză tip polar □ șlapi sau încălțăminte pentru interior 

□ rucsac drumeție, bidon pentru apă, opțional 
lanternă 

□ trusă de toaletă (gel de duș, prosop, pastă + 
periuță de dinți etc.) 

Pentru confortul copiilor și buna desfășurare a activităților, evitați blugii și articolele din denim, 
încălțămintea de tip balerini sau talpă plată. Nu reprezintă încălțăminte pentru drumeție: adidași chiar 
dacă sunt cu striații, teneși, balerini, basketi, bocanci de oraș, cizme îmblănite, încălțăminte sport cu 
talpă de spumă, moale sau plată, încălțămintea de alergare montană, sandalele montane etc. 
 
IMPORTANT: 
1. Fiecare participant la programul educațional este obligat să prezinte fișa de înscriere și regulamentul 

intern semnat de către părinte sau tutore în momentul sosirii în locație. 
 

2. Fișa de înscriere va fi însoțită OBLIGATORIU și de adeverinta medicală pentru intrarea în 
colectivitate, emisă de către medic la un interval de maxim 48h înainte de plecare. 

 
3. Deoarece ținem la amintirile noastre și dorim să surprindem momentele plăcute din cadrul 

programelor Adeona Camps, 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. 

 

 

 



 
Regulament Program Educațional ADEONA 2023 

Dragi părinti, 
Pentru desfășurarea în condiții optime a programului educativ suntem nevoiți să solicităm respectarea 
unor principii de colaborare și relaționare. Vă asigurăm că acestea sunt reguli de bun simț și au menirea 
să protejeze copilul dvs. și să contribuie la o experiență frumoasă pentru toți cei implicați. În acest sens 
vă rugăm să anuntați copiii înainte de plecare că: 

1. Orice abatere disciplinară gravă, atrage după sine excluderea imediată din program, pe costul 
părinților și fără restituirea contravolorii programului.  Următoarele fapte constituie abateri grave: 
a. Deținerea și consumul de alcool, țigări sau alte substanțe nocive (inclusiv tigări electronice). 
b. Inițierea sau participarea la glume nepotrivite sau activități cu caracter erotic/ sexual. 
c. Deținerea de obiecte periculoase exemplu: cuțite, arme, briceag, petarde ș.a. 
d. Părăsirea grupului sau a perimetrului de cazare fără anunțarea și acceptul organizatorilor. 
e. Utilizarea în mod repetat a unui limbaj neadecvat sau a unui comportament necivilizat, care 

denotă agresivitate sau lipsă de respect față de ceilalți. 
f. Inițierea sau antrenarea în activități cu caracter periculos menite să pună în pericol integritatea 

personală sau a altor participanți. 
2. Următoarele reguli sunt de asemenea esențiale pentru buna desfășurare a programului: 

a. Zilnic se vor inspecta camerele și este esențială păstrarea curățeniei și a igienei personale; 
b. Este importantă punctualitatea în respectarea programului și a activităților; 
c. Pentru a limita posibilitatea unor intoxicații/ complicații alimentare este interzisă: 

i. Consumarea după intrarea în locație a sucurilor carbogazoase, chipsuri, snacks-uri, 
energizante. 

ii. La 4-6 ore după intrarea în locație sandwich-urile, produsele lactate sau alte elemente cu 
risc ridicat de alterare vor fi predate fiind interzise consumului. 

iii. Nu pot fi aduse în locație alimente perisabile fără un act de proveniență menit să confirme 
calitatea, de exemplu tort.  

d. Folosirea telefoanelor mobile sau a altor device-uri de comunicare este interzisă în timpul 
activităților și pe timpul nopții. În acest sens, vom pune la dispoziția coordonatorilor de grup 
cutii pentru depozitarea telefoanelor.  Excepție fac acele activități prin care în mod direct se 
solicită folosirea acestora. Programul de vorbit la telefon va fi stabilit în cadrul ședinței tehnice 
de început și comunicat ulterior părinților/tutorilor. 

3. Toate stricăciunile produse de către un participant, datorate utilizării culpabile, vor fi imputate 
părintelui.  

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin și vă asigurăm că vom analiza și evalua cu înțelegere și 
bunăcredință comportamentele copiilor în aplicarea prezentului regulament. 
Contact și informații 
Pentru informații despre Programul Educativ Adeona vă rugăm să revedeți siteul adeona.ro, iar dacă 
există nevoia pentru detalii suplimentare vă rugăm să luați legărura direct cu profesorul însoțitor de 
grup. Profesorii însoțitori ne vor înștiința de orice actualizare în statusul grupului.  

ACCEPT PĂRINTE  
Subsemnatul __________________________, în calitate de părinte al elevului ____________________, 
am luat la cunoștință regulamentul de mai sus,  îmi asum alături de copil respectarea acestuia și în 
consecință înscriu copilul în Programul Educațional Adeona. 
 
Nume părinte_____________________    Semnătura ________________                     Data ____________ 


