Formular de înscriere program de iarnă

office@adeona.ro
Facebook: Adeona Camps

Participare la Programul Adeona: __________________________________________________________________
Excursii: 1. Retezat-Lolaia 2. Pasul Vâlcan 3. Retezat – Iorgovanu 4. Vatra Dornei 5. Călimani
Tabere: 1. Pasul Vâlcan 2. Vatra Dornei 3. Călimani

Unitatea de învățământ ___________________________________________________________________________________
Nume și prenume _______________________________________________________________________________________
Telefon părinți ____________________________________ / _____________________________________________________
Adresa e-mail părinți _______________________________ / ______________________________________________________
Pentru înscrierea la programele Adeona Camps se percepe un avans în valoare de ___ RON pentru excursii și ___RON pentru
tabere. Acesta are caracter NERETURNABIL, indiferent pentru motivul pentru care elevul nu mai participă la programul turistic și
se achită în momentul înscrierii minorului în tabără, de către tutorele legal sau cadrul didactic însoțitor. Se acceptă însă înlocuitor.
Pentru participarea în bune condiții la programele de tabără Adeona, recomandăm : rucsac/ ghiozdan, bocanci de iarnă + a doua
pereche de încălțăminte de tip sport pentru interior, pantaloni de schi și pantaloni groși de iarnă/ suprapantaloni, bluză și pantaloni
de corp, geacă de iarnă, bluză groasă, căciulă, cagulă, mănuși groase de iarnă două perechi, ciorapi de iarnă și lenjerie intimă ( 1/
zi), șlapi sau încălțăminte pentru interior, lanternă , termos sau bidon de 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, pârtia sau incinta taberei fără să anunțe organizatorii/monitorii și primește acceptul acestora;
 Pe toată perioada desfășurării taberei 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, trasee nemarcate și vor respecta întocmai indicațiile monitorilor;
 Folosirea unui limbaj adecvat și adoptarea unui comportament civilizat în grup;
 Participanții la program vor suporta contravaloarea eventualelor stricăciuni produse;
 Punctualitate în respectarea programului de tabără și a activităților;
 După 4-6h de la intrarea în tabără este interzis consumul și aducerea în tabără 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.
 Participarea în tabăra de schi cu echipament individual presupune folosirea unui echipament omologat și adecvat practicării în
siguranță a sporturilor de iarnă ( ex. cască omologată, schiuri sau clăpari pentru înălțimea și greutatea elevului etc.)
 Se va respecta cu strictețe regulamentul de ordine interioară al taberei/excursiei, prezentat de către organizatori sub forma
ședinței de început a programului la care elevii participă.
Nerespectarea parțială sau în totalitate a uneia din regulile de mai sus poate duce la excluderea imediată a participantului din
programul de tabără. Contravaloarea costurilor de transport ale elevului din tabără este suportată de către părinți. În astfel de
situații, contravaloarea taberei nu va fi restituită.
IMPORTANT:
 fiecare elev participant la programul de tabără este obligat să prezinte această fişă în momentul sosirii în tabără
 fișa de înscriere va fi însoțită OBLIGATORIU și de viza medicală pentru participarea la tabără, emisă de medic la un interval
de maxim 48h înainte de plecarea în tabără
Deoarece ținem la amintirile din tabără și dorim să surprindem momentele plăcute din cadrul programelor noastre, 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 __________________

