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În tabăra ce am organizat-o dorim sã fie respectate cele mai înalte standarde de comportament și morală                 

creștină și în același timp dorim să oferim participanților un maxim de securitate din punct de vedere fizic                  

şi spiritual. În acest sens, toți cei care se înscriu pentru această tabără, trebuie să respecte regulile taberei. 

● participanții trebuie să respecte personalul ce deservește tabăra, cât și pe ceilalți participanți;             

acest respect trebuie manifestat în modul de comportare şi în vorbire. 

● organizatorii taberei trebuie ascultaţi în orice situaţie. 

● în timpul deplasărilor pe trasee, grupurile vor fi conduse de organizatorii taberei; indicaţiile lor              

trebuie urmate întocmai, în toate privinţele: reguli de deplasare, ordinea în formaţie,            

echipament, locuri în care accesul este interzis, timpul în care se poate bea apă etc. 

● cu excepţia cazurilor de forţă majoră (boală) prezenţa la activităţile care implică participarea             

tuturor celor din tabără (părtăşie, studii biblice, timp organizat de joacă) este obligatorie. 

● participanţii la tabără trebuie să se supună tuturor cerinţelor personalului echipei administrative. 

● băieţii nu au voie să intre în camerele fetelor sau invers decât sub supravegherea unuia dintre                

organizatori 

● participanţii au obligaţia să anunţe imediat conducatorului taberei sau unuia dintre colaboratori            

orice problemă gravă ivita (cazuri de boală, indisciplină sau alte probleme urgente) 

● nu sunt premise: limbajul murdar, înjuratul, folosirea glumelor murdare sau batjocorirea           

celorlalţi participanţi, indiferent de motiv. 

● nu este permisă aducerea în tabără şi folosirea jocurilor electronice sau a telefoanelor. 

● este obligaţia participanţilor să menţină în stare perfectă tot echipamentul taberei (inventarul            

camerelor de dormit şi a clădirii în care vor fi cazaţi, veselă, materiale sportive, materiale pentru                

studiu şi joc), anunţând imediat personalului taberei orice stricăciune sau defecţiune ivită. 

● trebuie respectate cu stricteţe regulile de igienă individuală şi colectivă (curăţenie, întreţinerea            

camerelor, folosirea grupurilor sociale) 

● trebuie protejat şi conservat mediul înconjurător şi păstrată curăţenia în tabără. 

● în perioadele de timp liber din program, orice intenţie de deplasare la distanţă mai mare de                

500m de tabără trebuie să fie adusă la cunoştinţa conducătorului taberei sau a unuia dintre               

colaboratorii săi. 

● nu se admite pe timpul taberei înfiinţarea, declarată sau nu, a unor grupuri care prin acţiunile lor                 

pot înrăutăţi buna desfăşurare a programului taberei. 

● modul de închinare în rugăciune si cântare va fi de o natură echilibrată, corespunzător celui în                

care se face închinarea în majoritatea bisericilor din care provin participanţii; nu se vor admite               

acțiuni care sa jignească, într-un fel sau altul, pe nici unul dintre participanţi, indiferent de               

biserica din care face parte. 

● Copiii care nu se conformează regulamentului taberei, trebuie să părăsească tabăra și să fie luați               

de către părinți acasă. In cazuri de excepție în care copii nu se supun regulamentului taberei                

(posibile accidente..) ca și organizatori nu ne putem asuma reponsabilitatea. 

Vă rugăm să parcurgeți acest regulament împreună cu copiii și să-i faceți conștienți că trebuie să se                 

supună tuturor punctelor din regulament. Pentru informații suplimentare puteți lua legatura cu noi.  

Va rugăm să semnați că ați luat la cunoștință și ați transmis aceste cerințe copilului dumneavoastră: 

  

Nume copil      1. ....................................................      2. ........................................................... 

                           3. ....................................................      4. ........................................................... 

 

Nume părinte: ............................................................        Semnătura: ...................................................... 

 

 
 


