
Dragi membri/părinţi/lideri,

Pentru a avea o experiență cât mai plăcută pe perioada taberei, este foarte important ca fiecare participant 
să ţină cont de o serie de reguli. Prin intermediul acestui document sunteţi informaţi cu privire la 
regulament, iar prin semnarea sa vă asumaţi cele menționate mai jos.

Regulament  

1. Toţi participanţii trebuie să prezinte, la sosirea în locaţia stabilită pentru desfăşurarea evenimentului, 
acordul părinţilori şi regulamentul semnat de către aceştia. Fără aceste documente, organizatorul nu va 
permite participarea la activităţi a persoanei în cauză.
2. Participanţii şi părinţii acestora sunt obligaţi să informeze în scris organizatorul cu privire la orice 
probleme de sănătate pe care participantul o are. 
3. Participanţii vor fi prezenţi la toate activităţile şi vor respecta programul taberei întocmai. 
4. Pe parcursul activităţilor participanţii vor respecta instrucţiunile şi regulamentul menţionat de facilitator. 
În caz contrar, după abateri şi avertizări repetate, organizatorul va comunica părinţilor aceste incidente 
urmând să trimită minorul acasă sub supravegherea unui adult
5. Limbajul neadecvat, agresivitatea şi lipsa de respect atât faţă de colegi, lideri, organizatori, persoanele cu 
care intră în contact, cât şi faţă de bunurile celorlalţi, ale locaţiei şi ale naturii vor atrage după sine 
excluderea din grup (contactarea părinţilor pentru a-şi a prelua fiul/fiica de la organizatori)
6. Consumul de alcool și tutun sunt strict interzise. 
7. Părăsirea grupului sau a locaţiei nu este permisă fără acordul organizatorului. În cazul în care este 
solicitată părăsirea grupului, organizatorul va comunica de îndată părinţilor iar participantul nu va pleca 
fără să semneze o declaraţie pe proprie răspundere şi fără să fie însoţit de un adult. 
8. Participanţii îşi asumă responsabilitatea de a nu produce pagube materiale în cadrul locaţiei în care se va 
desfăşura evenimentul. În cazul în care acest lucru se întâmplă, persoana în cauză are obligaţia de a anunţa 
imediat organizatorul. Orice pagubă cauzată de vreun participant va fi acoperită financiar de acesta/părinţii 
acestuia.  
9. Atât pe timpul zilei cât şi pe cel al nopţii, băieţii nu au voie să stea în camerele fetelor şi fetele nu au voie 
să stea în camerele băieţilor (valabil pentru grupurile care solicită cazare).
10. Respectarea orelor de somn este obligatorie (valabil pentru grupurile care solicită cazare).
11. Curăţenia şi ordinea vor fi menţinute atât în camerele proprii cât şi în toate spaţiile în care se vor 
desfăşura activităţile.
12. Gunoaiele şi resturile vor fi depozitate în locurile special amenajate.
13. Participanţii sunt obligaţi să anunţe coordonatorul taberei cu privire la orice 
problemă/conflict/nemulţumire care apare.
14. Participanţii vor avea la ei buletinul, o copie a buletinului sau o copie xerox după certificatul de naştere 
(în cazul în care participanţii nu au încă buletin); Fundaţia Noi Orizonturi nu este responsabilă de pierderea 
actelor.

Notă
Pentru mai multe informaţii legate de tabăra noastră puteţi vizita site-ul www.noi-orizonturi.ro
Acolo veți găsi şi o listă cu echipamentul recomandat. 
Pentru orice intrebari contactati Directorul de program IliePopescu (0721 213 883).
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Îți mulțumim!


