Fisa de Inscriere in Tabara

Subsemnatul ..........................................................., domiciliat in ..........................................................................,
avand rolul de □ tutore legal / □ parinte / □ apartinator, declar ca sunt de acord cu participarea Copilului
............................................................................., in varsta de ......., in Tabara ......................................................
din perioada .............................. si precizez urmatoarele:

1. Intrarea in tabara: Copilul va veni la locul de desfasurare al taberei □ / la locul de plecare in tabara (exp.
Gara de Nord, Bucuresti) □, si va fi adus de catre dl / dna ............................................
............................................, avand statut de □ tutore / □ parinte / □ apartinator

2. Comunicarea cu privire la plecarea, participarea si intoarcerea copilului din tabara va fi facuta cu

dl /

dna .................................................................., avand statut de □ tutore / □ parinte / □ apartinator

3. Sportul ales (se completeaza doar pentru Taberele de Iarna):
□ Ski
□ Snowboard
In cazul in care sunteti inscris(a) intr-o Tabara de Ski si doriti sa alegeti Snowboard, va rugam sa ne
contactati pentru a va comunica daca exista posibilitatea sa formam o grupa de Snowboard
Nivelul copilului:

□ Debutant

Are nevoie sa inchirieze echipament?

□ Incepator
□ Nu

□ Mediu

□ Avansat

□ Da

Daca Da, specificati Nr.picior .............., Inaltime ..............., Greutate ................

4. Sanatate: Copilul suferă de o alergie sau boală:

□ Nu

□ Da

Daca DA, va rugam specificaţi: ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
La venirea in tabara este necesara prezentarea unui aviz epidemiologic, precum si a unei adeverinte de la
medicul de familie care sa ateste starea de sanatate a copilului in vederea participarii la tabara.
5. Tratament: Copilul se află sub tratament medicamentos:

□ Nu

□ Da

Daca DA, va rugam specificaţi posologia: ..............................................................................................
Medicamentele vor fi inmanate reprezentantilor Tabere cu Suflet: (Camelia 0723 131 543)
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6. Tabăra beneficiază de consultanta medicala, iar în caz de accident apelăm la serviciul Salvamont. În
cazul în care se constată o problemă de sănătate a copilului Dvs., vă rugăm să bifaţi una dintre acţiuni:
 doresc să fiu sunat şi informat despre starea copilului meu, iar copilul să urmeze tratamentul prescris de
medic;
 doresc să fiu sunat şi informat despre starea copilului meu, fara ca acesta să urmeze tratamentul prescris
de medic.
Numerele de telefon in caz de urgenta: Nr principal: ………………….,
Nr alternativ: …………………
7. Poze si Filme: Pentru a permite parintilor sa vada zi de zi atmosfera si ce fac copiii in tabara, facem
efortul

de

a

urca

poze

si

filme

in

fiecare

seara

pe http://blog.taberecusuflet.ro

si

pe

https://www.facebook.com/taberecusuflet.
Va rugam sa precizati daca □ doriti / □ nu doriti sa apara copilul in poze sau filme
Pentru a fi siguri ca nu scapam din vedere acest aspect, in cazul in care doriti sa NU apara copilul in poze va
rugam sa ne comunicati si in scris, la adresa Asociatiei din str.Pictor Obedeanu nr.18 sector 2, Bucuresti, sau
pe adresa de email office @ taberecusufle.ro

8. Date Personale: Pentru a putea asigura buna desfasurare a activitatilor din tabara, prelucram datele dvs
personale colectate prin intermediul acestui formular, conform Regulamentului Uniunii Europene 679 /
2016. Va rugam sa precizati:
□ Sunt de acord si imi exprim consimtamantul in mod explicit pentru prelucrarea datelor mele personale
de catre Asociatia Tabere cu Suflet
□ NU sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale.
Pentru a fi siguri ca nu scapam din vedere acest aspect, in cazul in care doriti sa NU prelucram datele dvs, va
rugam sa ne comunicati si in scris, la adresa Asociatiei din str.Pictor Obedeanu nr.18 sector 2, Bucuresti, sau
pe adresa de email office @ taberecusufle.ro
9. Limitari legale: Mentionati daca □ exista / □ nu exista o limitare legala a unuia dintre parinti
....................................... de a interactiona cu copilul.
10. Alte probleme speciale: ................................................
Subsemnatul (nume, CI) ...................................................................................., avand rolul de □ tutore legal / □
parinte / □ apartinator, declar pe proprie raspundere ca datele de mai sus sunt conforme cu adevarul.
Dată …………………..

Semnătură …………………..
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