
 

 

Acordul părintelui / tutorelui legal 
 

 

Numele și prenumele participantului:__________________________________ Data nașterii:____________ 

Numele și prenumele părintelui/tutorelui legal:___________________________ Telefon*: ______________ 

Organizator: HIRO KID SRL, Zaica Dorin, tel 0723 376 313 

Perioada taberei: ___________________________    Locul de cazare: ______________________________  

Locul/data de plecare:_____________________________ 

Locul/data de sosire: ______________________________ 

Activități conform planului taberei 

Mijloc de transport: microbuz,  autoturisme  personale 

 

a) Înțeleg că există riscul de vătămare asociat activităților fizice și sportive menționate mai sus și sunt de 

acord ca propriul meu copil să participe la acestea, cu excepția:  __________________________________  

 

b) Menționez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, cel de 

medicație și/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este:  ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________   

 

c) Sunt de acord ca, în cazul unei urgențe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, organizatorii să ia 

legătura cu o unitate medicală specializată, să acționeze în numele meu și să obțină tratamentul medical al 

copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost. 

d) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat și responsabil, să respecte regulile stabilite și 

accept consecințele și plătesc eventualele pagube în situația în care nu se va comporta ca atare. 

e) Accept că sunt responsabil pentru aducerea și preluarea copilului la orele și locațiile precizate anterior.  

f) Accept că rămâne la latitudinea organizatorilor să modifice aspectele legate de program, transport, cazare 

și alte servicii, după cum consideră necesar.  

g) Sunt de acord că organizatorii nu pot fi responsabili pentru acțiunile operatorilor de transport sau de 

turism care își oferă serviciile pentru această tabără. 

h) Înțeleg că organizatorii vor face tot posibilul pentru bunul mers al taberei și pentru protecția copiilor și că  

îmi asum toată responsabilitatea pentru eventualele incidente sau accidente care se pot întâmpla. 

i) Înțeleg că deținerea și consumul de tutun, băuturi alcoolice și droguri sunt interzise și am discutat acest 

lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor disciplinare și unei 

posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deține astfel de substanțe psihotrope. 

j) Sunt de acord ca, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada taberei, voi veni să îmi 

preiau copilul și voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita 

returnarea niciunei sume din partea organizatorilor. 

k) Înțeleg că pe perioada taberei organizatorii mă vor înștiința telefonic de orice lucru important pe care e 

nevoie să îl aflu și că vor răspunde la telefon doar în limita posibilităților. 

*l) În caz de urgență, pot fi găsit la orice oră la numărul/numerele de telefon completate mai sus. 

m) Înțeleg că în cazul renunțării la tabără după două săptămâni înainte de data de început a taberei, avansul 

de 300 RON se returnează doar pentru motive extrem de bine întemeiate sau dacă am găsit un înlocuitor. 

n) M-am informat despre toate detaliile în legătură cu această tabără, am citit atent acest document, 

l-am completat corect (știind că falsul în declarații se pedepsește de legea penală) și am semnat 

aceasta declarație.                                                                                                                                                  

o) Sunt de acord cu folosirea materialelor media (poze, filmulețe) făcute în tabără, cu copilul meu, 

în scop de promovare a taberelor Hiro Kid SRL.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Data ________________      Semnătura ______________ 

   


