
TABĂRA  MIA  „AGENȚIA 3D” 2019 

Formular de înscriere 
Formularul trebuie completat de către părinte sau de către tutore (pentru cei sub 18 ani). Toate informațiile sunt obligatorii. Vă rugăm 
completați un formular pentru fiecare persoană înscrisă. 

Pe verso formularului se completează de către taberist după ce a luat la cunoștință formularul de înscriere completat de părinte/tutore, 
precum și de principiile și regulamentul taberei. 

INFORMAȚII DESPRE PARTICIPANT 

_______________________________________________________________________________________   
Nume  Prenume
_______________________________________________________________________________________ 
Adresa completă (strada, număr, bloc, scara, apartament, judeţ/sector)
_____________________________/_________________/_________________________/______________ 
Localitate/Județ Telefonul taberistului E-mailul taberistului Data nașterii
_______________________________________________ / ______________________________________
Numele și prenumele părintelui/tutorelui Număr de telefon și e-mail parinte/tutore

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

ŞIŞTAROVĂŢ, ARAD 
Selectaţi perioada de participare 

o 24 – 28 Iunie (9 – 14 ani)
o 01 – 05 Iulie (15+ ani)
o 08 – 12 Iulie (Rezervat DGASCPC-Lipova)

TARGOVIŞTE - PENSIUNEA LOTEIA 
Selectaţi perioada de participare 

o 24 – 28 Iunie (9 – 12 ani)
o 01 – 05 Iulie (13-15 ani)
o 08 – 12 Iulie (9 – 12 ani)
o 15 – 19 Iulie (13 – 15 ani )
o 22 – 26 Iulie (9 – 12 ani)
o 29 Iulie – 02 August (13 – 15 ani)
o 05 – 09 August (16+ ani)

, în calitate de părinte/tutore, declar că sunt de accord ca 
 să meargă la bazinul de înot, în timpul Taberei MIA,                                      

Declaraţie de permisiune, 

Subsemnatul(a)
(numele copilului), 
și să participe la jocurile de apă. 

Mențiune: Pentru bazin, fetele peste 10 ani trebuie să aducă costum de baie întreg plus șort, iar băieții șort de baie, NU 
slip.  În caz contrar, nu vor putea participa la activitățile de apă!

Menționez că  ❑ ştie / ❑ nu ştie să înoate. 

Alte menţiuni

Semnătură părinte/tutore Data       /       /2019 
zz | ll 

CNP

CNP/CUI Donator
INFORMAȚII MEDICALE
Boli infecțioase de care suferă în prezent / Alergii / Dacă este vegetarian / Activități de la care trebuie scutit din motive medicale 



TABĂRA  MIA  „AGENȚIA 3D” 2019

            TABĂRA MIA (Misiune în Acţiune) este o tabără ce se adresează copiilor şi tinerilor, organizată de către Asociaţia Creştină 
MIA şi are ca scop principal echiparea copiilor şi tinerilor prin activităţi educaţionale creştine. Buna desfăşurare a taberelor nu este 
posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli. Aceste reguli sunt 
esenţa comportamentului decent şi responsabil al copiilor/tinerilor în orice tabără. Sunt acte pe care doar în cadru organizat de tabără 
şi sub supravegherea liderilor se pot însuşi, atât teoretic cât şi practic. 

Regulile sunt valabile la toate activităţile taberei. Cei care încalcă Regulamentul Taberei vor fi sancţionaţi. Sancţiunile pot merge de la 
mustrări şi până la eliminarea din tabără fără returnarea banilor pentru perioada de timp pe care nu au petrecut-o în tabără. 

• Tabăra MIA este o tabără creștină. Se interzice, prin urmare, folosirea unui limbaj injurios, compo           r tamente
neadecvate, consumul de alcool şi tutun. Nu este permisă purtarea de îmbrăcăminte sumară atat în cazul băieţilor, cât şi
în cazul fetelor (maieuri din plasa la baieţi, fuste scurte la fete, tricouri mulate pe corp, tricouri/bluze care permit
expunerea buricului și a spatelui, decolteuri, ş.a.m.d.).

• Tabăra nu poate fi părăsită de nimeni, decât în mod organizat, sub supravegherea unui lider, ce are            a cceptul
Directorului General al taberei şi doar într-o locaţie apropiată.

• În dormitoare, în   b ăi şi pe coridoare este obligatorie păstrarea curăţeniei. Directorul taberei va fi anunţat de orice
daune. În caz contrar, taberistul va plăti pentru reparaţii.

• Personalul taberei nu este responsabil de eventuala pierdere sau dispariție a bunurilor personale.
• Nu este permisă aducerea sau folosirea de briceaguri, brichete, cu cuțite sau orice alt fel de obiecte care ar putea periclita

sănătatea/siguranța participanților.
• Personalul taberei şi liderii grupurilor trebuie respectaţi şi ascultaţi, ei fiind răspunzători de copii pe perioada şederii în

tabără.
• Copiii nu vor avea acces în atelierele sau maşinile taberei, datorită pericolelor de accidentare.   De asemnea copiii nu vor

avea acces în  bucătărie.
• În caz de accidentare sau   îmbolnăvire a unui copil se va acorda primul ajutor, iar în cazul în care situaţia se agravează

vor fi anunţaţi  părinţii şi se vor lua decizii împreună.
• Respectarea programului de tabără este obligatorie. Nu se  acceptă excepţii. Orice abatere va fi adusă la cuno ştinţa

liderului de grup, a liderului taberei şi a Directorului General. Dacă se persistă, copilul va fi trimis acasă.
• Copiii/adolescenţii care au venit în cadrul unui grup nu vor fi repartizaţi în camera cu unul sau mai mulţi membri ai

grupului decât în situaţii de urgenţă.
• Participanții nu au voie să părăsească camerele dup ă ora stingerii (22:30  / 24:00 - în funcție de săptămână). În caz

contrar, conducerea nu își asumă nicio responsabilitate pentru posibilele consecințe.

Prin înscrierea şi participarea la evenimentele organizate de Asociaţia Creştină MIA, declar pe propria răspundere că sunt 
apt fizic şi psihic şi am o pregătire fizică corespunzatoare pentru participarea în această tabără.  

În cazul unei accidentări, sunt conştient că acestea sunt riscurile şi nu voi depune plângere împotriva organizatorului. 

În afara de acestea, sunt de acord ca   pozele și filmările făcute în cadrul evenimentului pot fi multiplicate şi publicate fără 
pretenţii de despăgubiri. 

Organizatorul taberei nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudic    iu a     părut în timpul acestui 
eveniment, taberiştii vor participa pe propria răspundere. 

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 Asociația Creștină MIA, 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 (în continuare " Regulamentul") 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! 

     Prin semnarea acestui Regulament declar    că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale  de către Asociația Creștină MIA, 
în scopurile menționate mai sus, conform noilor modificări legislative 677/2001. 

Regulamentul trebuie semnat de copil şi de unul dintre părinţi/tutore. Acest document semnat este obligatoriu pentru 
participarea copilului în tabără. 

 Semnătura părinte/tutore Semnătura participant 

Data       /       /2019 
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