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REGULAMENT și mențiuni GDPR 

 

1. Tabăra Ecumenica respectă legile în vigoare, în ceea ce priveşte consumul de alcool, tutun, substanțe periculoase etc. 

Participanţilor nu le va fi permisă deţinerea şi utilizarea niciuneia dintre ele. 

2. Toate activităţile din tabără sunt obligatorii. 

3. Participanţii sunt rugaţi: 

- să respecte drepturile şi bunurile celorlalte persoane. Ei vor fi responsabili pentru distrugerile şi pierderile provocate 

căminului sau celorlalte persoane. Daunele vor fi imputate părinţilor sau tutorilor legali. 

- să păstreze curăţenia în toate spaţiile pe care le folosesc, inclusiv cele naturale, după principiul „Nu lăsa urme!” 

- să se implice activ în procesul decizional al taberei, cu menţiunea că organizatorii taberei au ultimul cuvânt în ceea 

ce priveşte siguranţa grupului sau a fiecăruia individual. 

- să respecte îndrumările organizatorilor în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea individuală a grupului. 

- să nu poarte bijuterii în timpul activităţilor de exterior, pentru a evita pierderea lor sau accidentările. Este de dorit ca 

bijuteriile valoroase să fie lăsate acasă. 

- să comunice, sincer şi la timp, apariţia oricărei probleme, accidentări sau nelămuriri, de orice natură. 

4. Violenţa sau ameninţările cu violenţa vor conduce automat la excluderea din tabără şi trimiterea acasă a celor vinovaţi. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a acţiona în acest mod dacă regulile taberei sunt încălcate voluntar sau se pune în pericol 

siguranţa grupului sau a vreunuia dintre participanţi. 

5. Pentru a nu fi distrași de la activități, pentru o interrelaționare activă și implicarea atentă în cât mai multe acțiuni, 

telefoanele participanților vor rămâne în grija voluntarilor, comunicarea cu părinții putând să se facă între orele 8-9 dimineața  

și între 19-20. Pentru orice urgență, voluntarii vor pune la dispoziția participanților telefonul personal. 

6. Ca urmare a unor modificări legislative și din dorința noastră de a îmbunătăți permanent modul în care gestionăm 

participarea dumneavoastră în cadrul evenimentelor organizate de către tabăra Ecumenica, dorim să vă informăm că, 

începând cu data de 25 Mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice și a datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date va fi aplicată de toate statele Uniunii Europene. Așa cum știți, 

prelucrăm datele dumnevoastra cu caracter personal din Formularul de Înscriere în scop legal, pentru a rezerva locul în 

tabără, în scop de marketing direct, pentru a vă putea ține la curent cu toate activitățile noastre, în scop de promovare, 

comunicare prin e-mail și pentru procesul de follow-up prin corespondență. Menționăm că aceste informații nu sunt 

transmise către terțe persoane sau colaboratori! 

 

DECLARAŢIA PARTICIPANTULUI 

 

Subsemnatul _________________________________________, înţeleg că activităţile din Tabăra Ecumenica vor fi 

instructive şi formatoare de caracter, dar şi distractive şi creative. În acelaşi timp însă, pentru reuşita taberei, înţeleg că trebuie 

să mă implic fizic şi emoţional, să cooperez cu colegii şi personalul, să am atitudine pozitivă şi să dau tot ce am mai bun în 

timpul programelor. 

Înţeleg de asemenea, că următoarele sunt interzise: deţinerea sau consumul de alcool, tutun, comentariile sau acţiunile 

discriminatorii sau abuzive, violenţa, comportamentul sexual inadecvat, ţinuta indecentă. Înţeleg că participanţii sunt 

responsabili permanent pentru comportamentul lor şi trebuie să respecte regulile de siguranţă, politica de protecţie a mediului şi 

standardele comportamentale ale Taberei Ecumenica. 

Sunt de acord să respect cele mai sus şi sunt entuziast de participarea mea în tabără şi înţeleg că nerespectarea lor poate 

conduce la trimiterea mea acasă din tabără, pe cheltuiala proprie şi fără rambursarea costurilor taberei. 

Ştiu că toate activităţile din tabără sunt obligatorii. Dacă va fi cazul, voi comunica reţinerile mele organizatorilor care va 

găsi alte activităţi cu care să fiu de acord. 

 

Semnătura participantului       Data 

 

______________________________      _____/_____/_______ 

 

Sunt de acord ca imaginea copilului meu din activităţile din tabără să poată fi folosită în scopul promovării activităților 

taberei. 

 

Semnătura părintelui sau a tutorelui legal....................................................... 


