Asociaţia Modus Vivendi
office@asmovi.ro
www.asmovi.ro

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - PROGRAME DE VACANŢĂ PENTRU ELEVI
Munţii Apuseni, Pensiunea Sequoia, iunie-iulie 2018

NUME ________________________________ PRENUME _____________________ VÂRSTA ________
Localitatea ____________________________ Str. ___________________________ Nr. ____ Ap. ____
Telefon (părinte/tutore) _______________________ E-mail (părinte/tutore) ______________________
Unitatea de învăţămant ___________________________________ Loc. _________________________
PROGRAM TEMATIC

HeArts – Health & Arts

PERIOADA ______________

Program MODUS VIVENDI derulat în pareteneriat cu SC MUSIC 2 GO SRL si cu sprijinul Pensiunii SEQUOIA.

ECHIPAMENT INDIVIDUAL RECOMANDAT
- rucsac (poate fi înlocuit cu o geantă tip voiaj)
-bocanci (se recomandă a doua pereche de încălţăminte - tip sport)
-pantaloni lungi (de preferinţă din material de foiţă, polar etc.)
-pantaloni scurţi, costum de baie (opţional)
-tricouri (1/zi), ciorapi (1 pereche/zi), lenjerie intimă
-hanorac contra vântului (eventual unul de rezervă) + pulover, polar etc.
-trening, şlapi sau papuci de casă
-şapcă soare - ochelari de soare, pelerină de ploaie, bidon pentru apă (din plastic, metal, max. 1l)
-trusă de toaletă (săpun, prosop, pastă + periuţă de dinţi), cremă hidratantă pentru faţă

TOŢI ELEVII PARTICIPANŢI VOR RESPECTA URMĂTOARELE REGULI:
- elevii participanţi nu vor părăsi grupul/locaţia fără să anunţe un cadru didactic sau un monitor;
- este interzis fumatul şi consumul de alcool / substanţe nocive;
- fiecare participant va respecta regulile de igienă şi curăţenie în cameră, băi şi în spaţiile comune;
- elevii participanţi vor utiliza cu responsabilitate mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice și
electronice din dotarea locației sau pe cele personale (telefon etc.); eventualele defecţiuni apărute vor fi
comunicate imediat unui cadru didactic sau monitor, fără a încerca să intervină în remedierea acestora;
- elevii participanţi nu se vor aventura în jocuri şi trasee periculoase şi vor manifesta un comportament
responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la tabără;
- nu sunt tolerate accese de violenţă (loviri, injurii, limbaj obscen etc.); orice nevoie, disconfort, neîntelegeri
între participanţi vor fi comunicate imediat unui cadru didactic sau monitor;
- disciplină în mijloacele de transport şi un comportament civilizat în grup; punctualitate maximă;

- în timpul activităţilor se vor respecta întocmai indicaţiile primite şi regulile stabilite;
- participanţii vor suporta contravaloarea eventualelor stricăciuni produse;
- se va respecta cu stricteţe regulamentul de ordine interioară ce va fi comunicat tuturor participanţilor în
ziua sosirii.
Nerespectarea în mod repetat a regulilor de mai sus (completate de cele prevăzute în regulamentul de ordine
interioară) sau abaterile disciplinare grave care pun în pericol siguranţa copilului sau a grupului, pot duce la
luarea deciziei de excludere din tabără a elevului în cauză. Părinţii vor fi anuntaţi în prealabil si vor suporta
contravaloarea transportului, fără returnarea costurilor taberei.
Părintele/tutorele elevului participant va oferi informaţii complete despre starea de sănătate a acestuia posibile alergii, medicaţie în curs, regim alimentar etc. şi va obţine avizul epidemiologic al copilului în
intervalul 24-48 h înainte de plecarea în tabără. În cazul unei urgențe de natură medicală (vătămare sau
îmbolnăvire), părintele/tutorele elevului participant autorizează cadrul didactic însoţitor al acestuia și pe
coordonatorul programului tematic “HeArts” să ia toate masurile necesare pentru acordarea asistenţei
medicale în funcţie de starea copilului.
Pe parcursul programului de vacanță, organizatorii vor realiza imagini (foto/video) digitale cu participanții.
Toate drepturile de proprietate asupra acestor imagini revin Asociaţiei Modus Vivendi. Pentru păstrarea
amintirile peste ani, un link cu selecția celor mai reușite imagini va fi pus la dispoziția fiecărui participant.

ACCEPTUL PĂRINŢILOR
Nume ................................................................. Prenume ................................................................................,
în calitate de părinte/tutore al elevului ........................................................................................, sunt de acord
cu cele prezentate în această fişă de înscriere şi, implicit, cu participarea copilului meu la Programul de
vacanţă __________________________________________________________________________________
Informaţii suplimentare despre starea de sănătate a copilului
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................
.....................................................................................................................................................................…

Data ..........................................

Semnătura ....................................................

VIZA MEDICALĂ
Se adevereşte că ................................................................ născut la data .................... nu este în evidenţa
noastră cu boli cronice sau psihice şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru a participa la programe
de vacanţă, tabere, excursii etc. organizate la munte.

Recomandări
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................…
.....................................................................................................................................................................…
.....................................................................................................................................................................…

Data ...........................................

Semnătura şi parafa medicului
..................................................

