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Declaraţie  
 

 
Subsemnatul/a ................................................................, identificat/ă prin BI/CI seria........, nr............., 
părintele participantului..........................................., ca urmare a înscrierii acestuia la tabăra „Aventura 
Iernii”, organizată de Asociaţia „Purtătorii de Făclie”, declar, pe proprie răspundere, următoarele: 
 

- îmi asum întreaga răspundere pentru decizia de a da voie participantului să fie la această tabără; 
- mi s-au adus la cunoştinţă regulamentul şi programul taberei, care trebuie respectate în tabără şi 

le accept; sunt de acord că activităţile sunt obligatorii, iar participantul trebuie să ia parte la toate, 
cu excepţia cazurilor de boală sau a altor situaţii urgente; 

- sunt de acord să anunţ organizatorii cu privire la bolile de care suferă participantul şi tratamentele 
pe care le urmează, înainte de începerea taberei; 

- organizatorii îşi asumă răspunderea de a oferi cele mai bune condiţii de îngrijire fizică, psihică şi 
emoţională participantului şi, prin urmare, îi consider eliberaţi de orice răspundere, procese, 
despăgubiri ce pot rezulta din incidente cauzate de încălcarea regulamentului şi/sau a indicaţiilor 
clare date de lideri către participant; 

- la sosirea în tabără, participantul poate da liderilor obiectele de valoare spre păstrare până la 
sfârşitul taberei. În cazul în care nu o vor face, organizatorii nu vor fi responsabili de pierderea sau 
distrugerea bunurilor personale cu care participantul merge în tabără (aparatură electronică, 
telefoane mobile, bani, etc.). 

- în timpul taberei, participantul va avea acces la telefonul mobil personal doar o oră pe zi.  
- participantul va merge pe pârtie cu un instructor responsabil pentru grupa de schiat din care v-a 

face parte. Cât timp este pe pârtie, participantul trebuie să stea împreună cu instructorul 
responsabil. 

- participantul trebuie să asculte indicaţiile date de instructorul de grup. 
- sunt de acord ca, conform programării stabilite, participantul să spele vasele împreună cu grupa şi 

cu liderul de grup ori de câte ori le vine rândul în timpul taberei, ca metodă de dezvoltare în 
participant a simţului responsabilităţii; 

- în cazul nerespectării programului şi/sau a instrucţiunilor liderilor, sunt de acord cu disciplinarea 
participantului prin interdicţia de a participa la anumite elemente de program (ex. jocuri, 
workshop etc.). 

 
Starea sănătăţii participantului: 

- alergic la...................................................................................................................................... 
- diabet......................................................................................................................................... 
- este sub regim alimentar............................................................................................................. 
- boli de care suferă şi care îl pot pune în pericol pe timpul taberei ................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

Capacitate de înot: 
ştie să înoate  □                                          nu ştie să înoate   □     
 
Data:                                                           Nume, prenume părinte în clar: 
                                                                    Semnătura: 
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