
                                

Pasaport pentru Succes - 2019 

  
 

ACORDUL PARINŢILOR/TUTORILOR LEGALI 
 

 

   Subsemnatul,__________________________ în calitate de părinte/tutore al 

__________________________, data nașterii adolescentului ______________, declarăm că suntem 

de acord ca acesta/aceasta să participe la “Tabăra Pașaport pentru Succes”, în perioada 

_____________________. 

 

Suntem de acord ca fiul/fiica nostru/noastră: 

1. Să semneze un angajament individual prin care se obligă ca pe timpul desfăşurării taberei 

să respecte măsurile stabilite de organizatori (Angajamentul elevului).  

 2. Să apară în diferite imagini foto/video care ilustrează activităţile desfăşurate pe timpul 

taberei. Organizatorii se angajează ca imaginile realizate pe timpul activităţilor din tabără să nu 

aducă prejudicii de imagine participanţilor la tabără. 

3. Să prezinte la sosirea în tabără o copie după „Certificatul de naştere” – pentru elevii 

minori sau cartea de identitate, avizul epidemilogic şi adeverinţa medicală din care să rezulte că 

poate efectua efort fizic în condiţiile şi cu specificul taberei, eliberate de medicul de familie înainte 

de plecare. 

4. Să participe la toate activităţile incluse în programul taberei, cu excepţia 

__________________________, şi înţelegem că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice 

şi sportive. 

5. Să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile stabilite şi accept consecinţele 

în situaţia în care nu se va comporta ca atare. 

 

De asemenea,  

1. Acceptăm că suntem responsabili pentru deplasarea copilului de la domiciliu la locul de 

desfăşurare al taberei şi retur, în conformitate cu datele şi orele stabilite de organizatori. 

2. Suntem de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, 

organizatorii să ne înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acţioneze 

în numele nostru în vederea acordării de îngrijire medicală şi să obţină tratamentul medical al 

copilului. Ne obligăm să plătim suma aferentă, în cazul administrarii unui tratament medical contra 

cost. 

3. Suntem de acord şi înţelegem că suntem responsabili pentru faptele copilului nostru.  

4. Înţelegem că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi 

am discutat acest lucru cu copilul nostru. Pentru încălcarea acestei reguli consecința este retragerea 

copilului din tabără. 

5. În caz de urgenţă, putem fi contactaţi, la următoarele numere de telefon:  

 

Mobil: _______________________   E-mail:___________________ 

 

Data________________                 Semnătura____________ 


