Regulament de tabara
Wello Camp
Acest regulament vizează confortul şi siguranţa participanţilor la tabara Wello Camp în localitatea
Vartop, judetul Bihor, in perioada 18.08.2019 – 01.09.2019.
I. Măsuri igienico –sanitare şi de securitate personală:
1. Nu este permis accesul in tabara cu alimente de orice fel. Participantii vor prezenta
bagajele la sosirea in tabara iar orice alimente gasite vor fi confiscate si inapoiate
apartinatorilor.
2. Părinţii se obligă să furnizeze informaţii complete despre starea de sănătate a
participantilor, posibile alergii, predispoziţii la diferite boli, precum şi afecţiuni cum ar fi
lipsa de calciu, anemie, astm bronsic, tahicardie etc.
3. Cazarea în centrul de agrement se va face având în vedere vârsta şi sexul participanţilor
la tabără în baza propunerii şi sub atenta supraveghere a însoţitorilor;
4. Participanţilor nu le este permis să părăsească tabăra fără acordul directorului de tabără.
5. Păstrarea curăţeniei în spaţiile de cazare şi împrejurimile acestora;
6. Folosirea corectă şi civilizată a grupurilor sanitare;
7. Respectarea orelor de masă;
8. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanţilor
care se dovedesc că provin din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse
la dispoziţie de către organizatori.
9. În sala de mese se va purta o ţinută decentă;
10. Respectarea programului de odihnă şi activitate al centrului de agrement, afişat în locuri
vizibile (program ore de odihnă: orele 22.00 – 08.00);
11. Între ora stingerii și ora trezirii, participanții nu se vor plimba pe holuri sau în celelalte
camere și vor păstra liniștea.
12. Participanţilor le este interzis acesul în camere sau balcoane prin exteriorul pensiunii.
13. Respectarea igienei individuale;
14. Evitarea deţinerii de medicamente. Orice problemă de natură medicală va fi adusă la
cunostinţa cadrelor medicale din centrul de agrement, această informare va fi făcută atât
de profesorul însoţitor cât şi de fiecare participant la tabără; daca participantul este sub
tratament indicat de personalul medical, acestea vor fi predate instructorilor taberei care
le vor administra.
15. Afişarea meniului pentru toată perioada sejurului la loc vizibil. Respectarea gramajului
avizat de nutriţionist şi adus la cunostinţa însoţitorilor de grup;
16. Se interzice accesul în centrul de agrement a comercianţilor
neautorizaţi
(interzicerea speculei) şi acte de comerţ ale participanţilor la tabără şi/sau ale persoanelor
salariate ale taberei;

17. Este interzis consumul şi comercializarea de băuturi alcoolice, al substanţelor
halucinogene şi folosirea armelor albe; respectarea prevederilor Hotărârea de Guvern
128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală
a elevilor și studenților şi Legea 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de
învățământ preuniversitar, Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor
nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații
sănătoase pentru copii și adolescenți emis de Ministerul Sănătăţii Publice.
18. Scăldatul ( in ape curgătoare, lacuri, etc.) nu este permis. Acesta se poate efectua doar in
locul special amenajat (piscina) si sub stricta supraveghere a personalului taberei.
19. Expediţiile montane, căţărări, drumeţii, etc., se vor face doar respectând traseele
turistice, semnalele specifice şi doar sub îndrumarea însoţitorilor de grup sau a unor
instructori specializaţi.
20. Participantii nu vor avea la ei bani de buzunar. In cazul in care totusi acestia vor avea bani
de buzunar asupra lor ii vor pastra inchisi cu cheia in geamantan, in camera. Daca lasati
banii nesupravegheati, in camere sau in alte locuri, o faceti pe propriul risc. Tabara Wello
Camp nu este raspunzatoare pentru eventuale pierderi.
II. Măsuri privind circulaţia pe drumurile publice:
1. Respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice;
2. Se va circula numai pe trotuar, iar acolo unde nu există, se va circula pe partea stângă a
drumului;
3. În drumeţii, participanţii nu vor părăsi grupul și vor urma regulile indicate înainte de
plecare.
4. Traversările se vor face numai prin locuri marcate sau pe la colţul străzilor şi numai după
o bună asigurare;
5. Traversările se vor face numai peste pasarelă (unde există), interzicându-se trecerea
peste calea ferată.
III. Măsuri privind securitatea bunurilor personale
1. La plecarea din spaţiile de cazare se controlează dacă geamurile şi uşile de acces sunt bine
închise, iar în cazul în care se constată unele defecţiuni la sistemul de închidere al
acestora, se va informa personalul de serviciu sau administratorul centrului de agrement
pentru remedierea situaţiilor respective;
2. Se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute;
3. Este interzisă introducerea în spaţiile de cazare a persoanelor străine de grup.
4. Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. În cazul în care găsesc astfel de
obiecte, vor anunța imediat personalul taberei.
5. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția obiectelor
participanților.
IV. Măsuri P.S.I.

1. Este interzis fumatul în spaţiile de cazare sau servire a mesei, sau în spaţiile centrelor de
agrement;
2. Este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii;
3. Este interzis să se umble la instalaţiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de
siguranţă, precum şi folosirea unor instalaţii improvizate;
4. Orice defecţiune se semnalează personalului de serviciu, administratorului;
5. Se interzice amplasarea în camere a unui număr de paturi peste numărul admis pentru
menţinerea liberă a circulaţiilor interioare din camere, în vederea asigurării condiţiilor de
evacuare operativă în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
6. Se asigură practicabilitatea permanentă şi la gabaritele proiectate a tuturor căilor de
evacuare din clădiri şi a funcţionării iluminatului de securitate pentru evacuarea din
clădire;
7. Se asigură necesarul de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor aferente
construcţiilor şi instruirea întregului personal al taberelor, precum şi a conducătorilor de
grup şi însoţitori, de către administratorii obiectivelor, asupra utilizării acestora;
8. Se instituie unele proceduri eficiente de anunţare a utilizatorilor asupra producerii unei
situaţii de urgenţă, pe întreaga durată cât aceştia se află în clădiri (atât pe timp de zi, cît
şi pe timp de noapte);
9. Se elimină orice deficienţe la sistemele de închidere/ încuiere a uşilor camerelor/
dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în acestea, pentru eliminarea
posibilităţii de blocare accidentală a acestora şi se interzice încuierea camerelor/
dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în interior;
10. Se asigură supravegherea permanentă a participantilor, atât pe durata desfăşurării
activităţilor planificate, cât şi pe perioadele de odihnă, cu prioritatea celor cu vârste mai
mici de 14 ani, de către conducătorii de grup şi însoţitori;
11. Se efectuează instruirea de către administratorii obiectivelor a conducătorilor de grup şi
însoţitorilor, a copiilor şi tinerilor, asupra regulilor de apărare împotriva incendiilor ce
trebuie respectate şi efectuarea, în mod obligatoriu, în prima zi a fiecărei serii, a unui
exerciţiu de evacuare din clădire, în cazul ipotetic al unei situaţii de urgenţă;
12. Focurile de tabără se organizează la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie,
arbori, autovehicule, numai pe timp fără vânt şi cu respectarea regulilor de apărare
împotriva incendiilor, în spaţii special amenajate şi nu se permite apropierea
participantilor de acestea la distanţe care să le pună viaţa în pericol. De asemenea este
obligatorie stingerea focarelor, în totalitate, la finalul activităţii;
13. Se va colabora cu reprezentanţii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, judeţene şi al
judetului Cluj, după caz, pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor susmenţionate.
V. Măsuri generale
1. Participantilor la tabara li se vor lua informatii cu privire la starea nutritionala a acestora
pe tot parcursul taberei.

2. Participantii la tabara vor aduce cu ei in mod obligatoriu urmatoarele lucruri suficiente
pentru doua saptamani: adidasi, bocanci de munte (adidasi pe glezna pentru drumetie),
tricouri, bluze, hanorace, pantaloni scurti, pantaloni lungi, lenjerie intima, sosete, sapca
de soare, slapi pentru piscina, costum de baie, prosop, rucsac mic pentru drumetii,
pelerine de ploaie, esarfa, produse pentru igiena personala (deodorant, sapun, sampon,
etc.), crema de soare, bidon de apa;
3. Păstrarea bunurilor din dotarea centrului de agrement în condiţii bune este obligatorie
(mobilier, pături, cearceafuri, perne etc.);
4. Participanţii nu vor deține și/sau utiliza în perimetrul taberei obiecte care pot provoca
degradarea spațiilor de cazare (jucării lipicioase care pot afecta pereții, jucăriile cu praf
tip „modellino” etc.).
5. Păstrarea în condiţii bune a încăperilor;
6. Este interzisă scoaterea veselei şi a tacâmurilor din sala de mese, sau a cearceafurilor,
păturilor din dormitoare;
7. În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității de cazare,
masă, agrement, echipamentelor, altor persoane etc., părinții/tutorii legali se obligă ca să
suporte costurile aferente. Toate pagubele se vor recupera de la cei vinovaţi sau dacă
aceştia nu sunt depistaţi, de la întregul grup;
8. Respectarea programului de masă şi odihnă;
9. Se interzice părăsirea centrul de agrement individual, fără însoţitorul de grup;
10. Sesizarea de urgenţă a conducerii DJST şi a poliţiei despre dispariţia unei persoane din
grup, precum şi a unor bunuri din cameră;
11. Valorile monetare, bijuteriile, aparatura electronică, să fie păstrate la locuri sigure pentru
a preveni dispariţia acestora;
12. Se va evita orice altercaţie între membrii grupului sau cu persoane străine din tabără sau
din afara acesteia;
13. Participanţii nu vor utiliza telefonul mobil și alte dispozitive electronice în timpul
activităților (diminuează puterea de concentrare a participantilor, putând duce la
disfuncționalități în activități și deplasări sau chiar la accidente prin distragerea atenției!
14. Pe parcursul taberei, participantii isi vor putea folosi telefoanele mobile pentru
comunicarea cu apartinatorii zilnic, seara in intervalul 20:00 – 22:00. Doar in cazul in care
participantii nu au telefoane mobile sau in cazuri de urgente este disponibil si numarul de
telefon al taberei care va fi comunicat inainte de debutul taberei.
15. Toate fotografiile și filmările din cadrul taberei sunt proprietatea Asociatiei Wello și sunt
folosite în scop de promovare.
16. Organizatorul are dreptul de imagine asupra taberei și poate utiliza imaginile foto și video,
efectuate atât de propriul personal, cât și de Participanți, în diverse materiale realizate cu
ocazia taberei. Participantii si apartinatorii acestora iau notă de faptul că Asociatia Wello,
Partenerii Contractuali autorizați de Asociatie, asociații săi, membrii presei, alți Vizitatori
și alți Terți pot realiza înregistrări audio, video și de imagini ale taberei. Prin urmare, toți
Participantii si Apartinatorii acestora, în virtutea participării lor la Tabara Wello Camp,
acordă Organizatorului (precum și celor autorizați de acesta din urmă), prin luarea la

cunoștință a prezentelor TCG, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea
imaginii, înfățișării și acțiunilor lor.
17. Apartinatorii (dupa caz, parintii) si participantii (copiii) sunt de acord ca Asociatia Wello si
partenerii acestuia sa prelucreze datele cu caracter personal ale apartinatorilor si copiilor,
conform regulamentului European GDPR, https://eugdpr.org/. Potrivit art. 4 punctul 2.
din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii
Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr.
119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni
efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter
personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie
în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
18. Participantii la tabara sunt obligati sa foloseasca sau sa poarte obiectele oferite de
organizatori ce contin inscriptii cu Tabara Wello Camp si a partenerilor sai.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

VI. Transport, cazare si masa
Transportul participantilor in tabara se va face direct de catre apartinatori, in tabara, la
Pensiunea Skipass, Virtop, duminica, 18 august 2019 intre 11:00 si 13:00 dupa care parintii
vor participa la workshopul cu doamna Simona Tivadar, medic primar de diabet, nutritie si
boli metabolice.
In ziua plecarii, 01.09.2019, parintii se obliga sa fie prezenti pentru preluarea participantilor
la Pensiunea Skipass, Virtop, in jurul orei 13:00 dupa care parintii vor participa la workshopul
cu doamna Simona Tivadar, medic primar de diabet, nutritie si boli metabolice.
Participantii vor fi cazati cate 2, 3 sau 4 in camere cu baie proprie. Repartizarea pe camere se
face de catre Organizator, tinand cont de varsta si sexul copilului. Camera poate fi refuzata
numai in conditii bine intemeiate si argumentate.
Participantii servesc 3 mese pe zi (mic-dejun, pranz, cina), gustari iar in cazul in care
participantii vor fi plecati in drumetii in timpul unei mese, organizatorii vor asigura mancarea
conform programului de masa si in timpul drumetiilor.
Meniul zilnic este unul echilibrat, adaptat nevoilor de alimentatie ale participantilor la o
tabara de munte si respecta standardele de nutritie stabilite prin normativele in vigoare.
In tabara se vor consuma doar alimentele provenite de la bucataria pensiunii.
In timpul atelierelor desfasurate in aer liber, participantii vor avea suficiente pauze de
rehidratare.

VII. Documente la inscriere
1. Inscrierea in tabara se face prin: completarea si semnarea fisei de inscriere de pe website de
catre apartinatorii participantului

2. In urma completarii fisei de inscriere de pe website, si primirea email-ului de acceptare in
tabara, pasii pentru certificarea prezentei participantului la tabara Wello Camp sunt
urmatorii:
a. Fisa de inscriere semnata de apartinatori (in original, dupa ce aceasta a fost initial trimisa pe
email).
b. Contractul taberei impreuna cu documentele atasate acestuia, semnat de apartinatori (in
original, dupa ce aceasta a fost initial trimisa pe email)
c. Adeverinta medicala pentru participarea la tabara. Adeverinta medicala trebuie eliberata de
medicul de familie/ pediatrul participantului si va contine specificatia ‚Apt pentru participarea
in tabara’, greutatea si inaltimea participantului si alte informatii relevante pentru
participarea copilului la activitatile taberei (in original, dupa ce aceasta a fost initial trimisa pe
email).
d. Taxa de participare. Taxa de participare reprezinta garantia pentru participarea la tabara si
garantia pentru orice daune se poate sa le realizeze pe parcursul taberei. In cazul in care
participantul se va prezenta la tabara pe intreaga durata a taberei si nu va realiza nicio dauna,
garantia de participare va fi returnata integral apartinatorilor, altfel aceasta taxa va fi retinuta
integral. Taxa de participare de 500 lei se va vira in contul Asociatiei Wello deschis la Banca
Transilvania cu codul IBAN RO38BTRLRONCRT0467686801 iar la detalii plata se va mentiona
‘Garantie de participare tabara Wello Camp ‘Nume si prenume copil’’. Documentul justificativ
al achitarii taxei (extras bancar, ordin de plata de la banca, etc.) va fi trimis scanat pe emailul mentionat de organizatori.
e. Declaratie pe proprie raspundere a apartinatorilor (parintilor) conform careia venitul lunar al
familiei este suma mentionata in formularul de inscriere.
f. Carti de identitate in copie a apartinatorilor
3. Documentele originale semnate de catre apartinator vor fi expediate prin curier in maximum
5 zile lucratoare de la data primirii raspunsului de acceptare in tabara, la urmatoarea adresa:
Asociatia Wello
Strada Colinei, nr. 20, Bloc C, Ap. 3
Cluj-Napoca
Judet Cluj
Romania
4. Documentele semnate de catre ambele parti vor fi primite de catre apartinatori la inceputul
taberei.
VIII. Sancţiuni
1. Nerespectarea oricăreia dintre măsurile specificate în prezentul Regulament, duce la
următoarele sancţiuni:
• Beneficiarii (participanţii la tabere):
a. atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme
şi/sau a altor prevederi legale;
b. anunţarea urgentă a aparţinătorilor legali ai acestora;

c. în cazul abaterilor grave, excluderea directă din centrul de agrement.
• Conducători de grup şi însoţitori:
d. atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme
şi/sau a altor prevederi legale;
e. sesizarea organelor abilitate;
f. în cazul abaterilor grave excluderea directă şi înlocuirea însoţitorilor.
2. In cazul in care participantul (copilul) nu va fi prezent la tabara Wello Camp pe toata
perioada acesteia, din 18 august 2019 pana in 1 septembrie 2019 inclusiv, apartinatorii se
obliga sa achite Organizatorului suma de 2000 lei pe loc, la preluarea copilului sau in
maxim 30 zile de la data preluarii copilului. Taxa de participare de 500 lei va fi retinuta
integral, separat fata de suma de 2000 lei.
3. In cazul in care participantul va provoca daune pe parcursul taberei, apartinatorii se obliga
sa achite contravaloarea daunelor efectuate.
4. Refuzul de a observa și respecta acest regulament poate duce la excluderea
participantului din tabără înainte de termen. În acest caz, apartinatorii vor achita
Asociatiei costurile mentionate in contract si anexele aferente.
IX. Dispoziţii Finale
Prezentul “REGULAMENT DE TABĂRĂ” se afişează în mod obligatoriu în locuri vizibile (ex:
cantine, intrarea în tabere, holurile spaţiilor de cazare, avizier etc.), în fiecare centru de
agrement, se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor la tabere, de către personalul
centrului de agreement.

