Regulament de Tabără
Acest regulament este obligatoriu pentru toţi participanţii la taberele organizate în locaţia „Popasul Haiducilor”.
Regulamentul va fi prezentat părinţilor și însușit prin semnătură de către aceștia și elevii participanţi la tabără.
Tabelul cu participanţii și semnăturile părinţilor și ale elevilor cu privire la însușirea regulamentului va fi predat la
recepţia pensiunii la sosirea în tabără.
•

La sosirea în tabără elevul va avea certificatul medical care să ateste că este clinic sănătos. Eventualele
recomandări cu privire la alergii, restricţii de efort etc. să fie menţionate.

•

Fiecărui participant la tabără, odată cu repartizarea în cameră, îi va fi predat sub semnătură inventarul
camerei și starea obiectelor de inventar. La terminarea sejurului acesta va preda camera cu întregul inventar.
Eventualele deteriorări sau lipsuri vor fi acoperite financiar de către cei care au locuit în respectiva cameră.

•

Odată cu începerea programului de servire a primei mese toate alimentele perisabile aflate asupra participanţilor
la tabără vor fi predate pentru a fi distruse. Vă asigurăm că veţi avea la dispoziţie mâncare gustoasă în
cantităţi suficiente.

•

Este interzisă folosirea de aparatură electrocasnică sau de încălzire altele decât cele aflate în dotarea pensiunii.

•

Orice defecţiune constatată la instalaţia electrică, sanitară sau de încălzire va fi anunţată la recepţie.
Este interzisă intervenţia nespecializată în remedierea defecţiunii.

•

Este interzisă trecerea dintr-o cameră în alta folosind balcoanele sau alte spaţii în afara ușilor de acces în cameră.

•

Este interzisă interacţiunea cu animalele domestice în afara activităţilor organizate și fără supravegherea
coordonatorului de activitate.

•

Accesul în bucătărie, recepţie, centrala termică sau în alte spaţii conexe este interzisă.

•

Este interzis consumul băuturilor alcoolice în tabără.

•

Este interzis fumatul în pensiune sau în alte spaţii conexe. Cadrele didactice vor avea la dispoziţie spaţii special
amenajate.

•

Programul de apă caldă 700–900, 1200–1400, 2000–2200.

•

Programul de odihnă obligatoriu 2300–700. În acest interval sunt interzise activităţile de orice fel.
Vor face excepţie activităţile din seara în care se va organiza focul de tabără când programul va fi prelungit
până la ora 2400.

•

Este interzisă traversarea drumului naţional și circulaţia elevilor pe acesta fără supraveghere.

•

Este dorinţa noastră să aveţi un sejur perfect la Popasul Haiducilor și vă asigurăm că ne vom da toată străduinţa.
Vă așteptăm cu drag!
Semnătură părinte

Semnătură cadru didactic însoţitor

Semnătură elev
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