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Adevarul care elibereaza,
dragostea care vindeca,
viata care da impliniri:
Isus Hristos

Formular de participare
Tabăra Tinerii Speranței
18.07 - 24.07.2021
Prin completarea acestui formular confirm participarea mea la Tabăra Tinerii Speranței 2021.

Date personale
Nume:.................................................................Prenume:..................................................................................

Adresa
Strada:.................................................................Bloc:.............. .Apartament:............... .Numar:........................
Localitate: ..........................................................Judetul:.................................................Cod:..............................
Telefon mobil:....................................................Telefon fix:................................................................................
E-mail:..................................................................................................................................................................
Data nasterii:.....................................................

Ocupatia/Profesia:
...............................................................................................................................................................................

Biserica din care faci parte:
...............................................................................................................................................................................

				

Data,				
................................

Semnatura,
...............................................
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Tabăra Tinerii Speranței 18.07 - 24.07.2021
Acord legal
Date personale - PARTICIPANT
Nume:.................................................................Prenume:..................................................................................
Data nasterii:............................................. . Varsta: ........................
Posesor al C.I./B.I. Seria............. Nr. ............................. .Domiciliul actual ....................................................
...............................................................................................................................................................................

Date personale - PARINTE/REPREZENTANT LEGAL
Numele si prenumele parintelui/reprezentantului legal*:..............................................................................
Posesor al C.I./B.I. Seria............. Nr. .....................................
Prin semnarea acestui acord legal declar ca:
Doresc să particip (îmi dau acordul ca fiul/fiica mea să participe) la Tabara Tinerii Sperantei 2021, in perioada 18.07 - 24.07.2021.
Am luat la cunoștință și mă angajez să respect regulile taberei, programul taberei și să particip la toate activitățile obligatorii.
Mă angajez să plătesc despăgubirile necesare pentru acoperirea pagubelor în cazul în care am/a cauzat (copilul meu sau a cărui
reprezentant legal sunt) stricăciuni.
În cazul nerespectării acestei declarații, organizatorii taberei pot aplica sancțiuni ce pot merge până la excluderea din tabara. Banii
care reprezintă taxa de participare nu se vor restitui în acest caz și nici în situația în care participantul dorește să părăsească tabara.
Prin prezenta eliberez pe organizatorii Taberei Tinerii Sperantei, desfășurată în perioada 18.07 - 24.07.2021, de orice responsabilitate
în caz de accident, vătămare corporală, instabilități emoționale sau a sănătății, furt, pagubă sau pierdere, pe durata participarii mele
(a copilului a cărui părinte/reprezentant legal sunt) în această tabară.
Dispozitii medicale:
Declar pe propria răspundere că nu sufăr/suferă (copilul meu sau al cărui reprezentant legal sunt) de nici o boală gravă care mi-ar/iar putea pune în pericol starea de sănătate sau viața pe parcursul taberei.
Tabara are o trusă de prim ajutor care acoperă situațiile ce pot apărea și pot fi gestionate de echipa de animatori. Dacă sunt situații
mai grave se va apela la un medic.
În situația în care participantul este sub tratament pe perioada taberei, se va anunța unul din organizatorii taberei, care va consemna
acest lucru în scris. Dacă medicamentele cu care participantul face tratament, necesită condiții speciale de păstrare, acestea vor fi
predate aceluiași responsabil.
Subliniem însă faptul că, noi (organizatorii taberei Tinerii Sperantei 2021) nu răspundem de starea de sănătate a participantului. Ne
vom da însă toată silința să fim promți în cazul apariției unor complicații medicale.
Data

.............................................

Semnatura participantului (reprezentantului legal),

..........................................................................................

