FORMULAR DE ÎNSCRIERE 2020
TABĂRA DE LIMBA ENGLEZĂ

Nume și Prenume Participant
Data nașterii

Vârsta la momentul taberei

Clasa

Nume și Prenume Părinte/Tutore legal
Telefon Părinte
Email
Condiții de participare: autonomie în asigurarea igienei zilnice (autoîngrijire), la masă și în
ritualul de culcare și somn!
TABĂRĂ DE LIMBA ENGLEZĂ CU PROFESORI BRITANICI
SERIA I 28 iun – 4 iulie 2020 (6 nopți), 90 locuri pentru copii din clasele 3,4,5 (9-11 ani)
SERIA II 5 – 11 iulie 2020 (6 nopti), 90 locuri pentru copii din clasele 4,5,6 (10-12 ani)
SERIA III 12 –18 iulie 2020 (6 nopti), 90 locuri pentru copii din clasele 6,7,8 (12-14 ani)
Se ia în considerare vârsta în ani impliniti la momentul intrării în tabără și anul școlar
încheiat în vara lui 2020! Organizatorul taberei isi rezerva dreptul de a refuza
înscrierea în tabăra de engleză a unor copii cu istoric de comportament care a afectat
buna desfașurare a cursurilor sau a altor proiecte la care aceștia au participat!

REGULI GENERALE DE PARTICIPARE ÎN TABARA DE ENGLEZĂ
ÎNSCRIEREA
Înscrierea se consideră efectuată în condițiile îndeplinirii cumulate a următoarelor 2 acțiuni:
-

Completarea și trimiterea formularului de înscriere (personal sau email)
Achitarea avansului pentru rezervarea locului

Contribuția pentru participare este de
-

2160 RON și include :

Cazare cu pensiune completă în camere de 2 - 4 locuri cu baie proprie în Complex Cheile Buții
15 ore de curs de limba engleză cu profesori vorbitori nativi
Activitati recreative și de dezvoltare personală susținute în limba engleză
Toate materialele de curs și cele necesare desfășurării activităților
Excursie la punct de Belvedere
Trasee turistice unicat în unii din cei mai frumoși munți ai României – Retezat
Acces la Parcul de Aventură Pârâul Negru
Activitați sportive (tenis, baschet, fotbal)
Sesiuni de yoga și respirație
Diplome și premii
Supraveghere medicală 24h din 24h
Transportul copiilor dus - întors

Pentru validarea înscrierii se achită un avans de minim 360 ron. Achitarea valorii integrale se va
face până la data de 30 aprilie 2020. Pentru retragerile înregistrate după data de 30 aprilie
2020, sumele achitate în avans nu sunt rambursabile.
SERVICIILE OFERITE PARTICIPANTULUI
English Kids Academy, prin subcontractorii săi, se obligă să asigure servicii de cazare și masă
(pensiune completă) la standardele comunicate în ofertă. English Kids Academy nu poate fi
facut responsabil pentru incidente petrecute din vina subcontractorului său de cazare și masă,
orice reclamație fiind adresată direct acestuia (Complex Cheile Butii)
English Kids Academy se obligă să furnizeze cursul de limba engleză cu profesori vorbitori
nativi și să prezinte părinților/tutorilor legali informații precum: nivelul copiilor și raportul de
participare al fiecarui participant.
English Kids Academy se obligă să furnizeze activități pentru petrecerea timpului liber,
conform specificațiilor din oferta de promovare a taberei.

TRANSPORTUL
Transportul copiilor la și de la locația taberei este inclus în pachetul de tabără. Părinții se
angajează să respecte orele comunicate la plecarea și la preluarea copiilor la sfârșitul perioadei
taberei.
Transportul copiilor se va face prin furnizori autorizați pentru transportul persoanelor care vor
purta întreaga responsabilitate asupra serviciilor oferite.
INTRAREA ȘI PLECAREA DIN TABĂRĂ
Plecarea în tabără se va face în prima zi, în jurul prânzului, la o oră stabilită ulterior.
Pentru intrarea în tabără, copilul dvs trebuie să aibă la el urmatoarele documente:
1
Formularul de înscriere și Regulamentul taberei în original, semnate de părinți (sau tutorele
legal al copilului) și copii.
2
Adeverință medicală că este apt pentru a participa în tabără.
Plecarea copiilor din tabăra are loc în ultima zi după servirea prânzului.
TELEFOANELE MOBILE
În fiecare serie, reprezentantul English Kids Academy are un telefon de serviciu la care puteți
contacta managerul de tabără în orice moment. Acesta vă va fi comunicat înainte de plecare.
În general, copiii nu au nevoie să-și foloseasca telefoanele mobile în timpul activităților. Acestea
vor fi păstrate de către profesori și vor fi înmânate copiilor doar în perioada destinată comunicării
cu părintii.
Copiii nu au voie în tabără cu jocuri electronice, tablete sau laptopuri. Acestea vor fi
reținute și predate părinților la sfârșitul taberei.
MEDICAMENTELE
În tabără există un asistent medical 24h din 24h și o trusa de prim ajutor care acoperă situatiile ce
pot apărea și pot fi gestionate la fața locului. Dacă sunt situații mai grave se anunță imediat
părintele de starea copilului și se apelează la un medic sau la spitalul din cea mai apropiată
localitate.
În situația când copilul dvs este sub tratament pe perioada taberei, medicamentele se predau
asistentului medical, iar tratamentul va fi administrat conform prescripției medicului.

De asemenea dacă copilul răspunde mai bine unor anumite medicamente pe care le trimiteți cu el
în tabără, aceste medicamente vor fi predate asistentului medical la plecare. Ele vor fi
administrate la nevoie sau returnate la finalul taberei evitând astfel consumul necontrolat.
DAUNE
În cazul în care copilul dvs conștient, din neatenție sau din rea voință produce daune în interiorul
locației taberei, echipamentelor din tabără sau terțelor persoane, părintele sau tutorele legal va fi
obligat să suporte cheltuielile aferente.
FOTO
În tabăra organizată de English Kids Academy vor fi făcute fotografii și filmari cu copiii din tabără,
care vor fi folosite în grupurile părinților din fiecare serie sau pe alte canale pentru promovarea
imaginii școlii. Prin semnarea formularului de participare la tabără, părinții își exprimă acordul
privind folosirea fotografiilor cu copiii pentru promovarea programelor EKA.
DISPOZIȚII FINALE
Vă rugăm să specificati mai jos detalii utile despre copilul dvs. pentru a-i asigura cele mai
bune condiții de participare în tabără (alergii, preferințe, comportament, etc)

Subsemnatul, părintele/tutorele participantului:
1. Am luat la cunostință de Regulamentul de participare în tabăra organizată de
English Kids Academy și sunt de acord cu prevederile sale.
2. Toate drepturile de proprietate ale imaginilor foto și video cu copilul meu, luate de
persoanele implicate în organizarea acestei tabere vor fi cedate către English Kids
Academy. English Kids Academy se angajează să nu difuzeze sau să distribuie
aceste materiale în alt scop decât acela a promovării proiectelor sale.
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DECLARAȚIE – REGULAMENT
de participare în tabara organizată de English Kids Academy
Rolul acestui regulament este de a asigura desfășurarea taberei în condiții optime și în
deplină siguranță și de a crea o atmosferă de bună dispoziție și maxim confort pentru
toți participanții.
SOSIRE ȘI CAZARE

1.

Părinții / tutorii participantilor vor respecta orele anuntate de sosire si de iesire din tabără.

2.

Participanţilor nu le este permis să părăsească tabăra fără acordul coordonatorului de tabără.

3.

Nu pot fi cazați în aceeași cameră participanți de sex opus, cu excepția fraților și a surorilor.

4.
Se interzice accesul băieților în camerele fetelor și a fetelor în camerele băieților, cu excepția cazurilor în
care există permisiunea coordonatorului de tabără.

5.
Între ora stingerii și ora trezirii, participanții nu se vor plimba pe holuri sau în celelalte camere și vor păstra
liniștea.

6.

Participanţilor le este interzis accesul în balcoane.

7.
Participanţii vor inștiinta imediat personalul taberei cu privire la defectiunile mobilierului, ale obiectelor sanitare
sau ale altor echipamente din dotarea camerei/locatiei. Participantii nu vor recurge la remedierea defecțiunilor
mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor electrice sau ale altor echipamente din dotarea
camerei/locației.

8.

Participanții vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aflate în dotarea taberei (mobilier, aparatură, pereți etc.).

9. 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”, bricege, etc.).

10. În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității de cazare, masă,
agrement, echipamentelor, altor persone etc., părinții/tutorii legali se obligă ca să suporte costurile reparatiei sau
inlocuirii.

11. Sunt interzise alergarea și îmbrâncirea în afara zonelor special amenajate pentru activitati fizice. Se va acorda
atenţie urcării şi coborârii scărilor.

SIGURANȚĂ

12. Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor persoane (artificii,
explozibili, substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte contondente, tăioase, puști cu bile, lasere etc.).
13. Participanții nu vor deține sau consuma substanţe interzise (alcool, tutun, droguri, băuturi energizante etc.).

14. La lectii, activități și ateliere, participanții vor respecta întocmai regulile de siguranță prezentate de
profesori/instructori.

15. Participanţii nu au voie să se caţere pe clădiri, stâlpi, copaci, garduri, instalaţii sportive, să se aplece peste
marginile balustradelor, fântânilor, balcoanelor etc.

16. În drumeţii, participanţii nu vor părăsi grupul și vor urma regulile indicate înainte de plecare.

17. Participanţii nu vor consuma ciuperci, plante, fructe de pădure etc. sau apă din pârâuri, lacuri, sau orice alte
alimente pastrate în condiții improprii. Părinții se obligă să nu furnizeze copiilor alimente, sucuri, etc. la începutul sau
pe perioada participării în tabără.

18. 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.

19. Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. În cazul în care găsesc astfel de obiecte, vor anunța
imediat
personalul taberei.

20. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția obiectelor participanților, dacă acestea
nu au fost lăsate în grija coordonatorului de tabără.

21. Participanții se obligă să nu întreprindă acțiuni care să pericliteze siguranța și securitatea celorlalți participanți.

22. Studenții nu au permisiunea de a părăsi aria campusului sub nici un motiv.

MEDICALE

23. La sosirea în tabără, participanții vor prezenta un aviz medical care să menționeze: “Clinic sănătos – apt pentru
participarea în tabără”. Dacă părintele nu prezintă la sosire acest aviz, copilul nu este primit în tabără.

24. Participanții nu vor aduce cu ei în tabără medicamente decât dacă urmează un tratament prescris de medic. În
acest caz, vor lua tratamentul numai sub supravegherea cadrului medical din tabără.

25. Părinţii se obligă să furnizeze informaţii complete despre starea de sănătate a copiilor, posibile alergii,
predispoziţii la diferite boli, precum şi afecţiuni cum ar fi lipsa de calciu, anemie, astm bronsic, tahicardie etc. sau

episoade de atacuri de panica, frici sau somnambulism. Organizatorul poate refuza de a înscrie un copil în tabără în
astfel de cazuri, atunci când consideră că nu poate oferi copilului condiții de îngrijire sau supraveghere speciale.

Istoricul medical al participantului la tabără:
Alergii: DA/NU
Probleme de atenție/concentrare: DA/NU

Tratamente în desfașurare: DA/NU

Probleme de adaptare: DA/NU

Boli cronice (diabet, epilepsie, astm etc): DA/NU

Deficit de vedere/auz: DA/NU
Dietă sau alimentație specială: DA/NU

Somnambulism sau alte dificultăți asociate cu somnul: DA/NU

Indisponibilitate la efort: DA/NU

Atenție! Neinformarea despre o condiție specială de sănătate fizică sau mentală, dietă sau comportament, dă
dreptul organizatorilor taberei să decida trimiterea acasă a participantului, pe cheltuiala proprie a părintelui sau
tutorelui legal!
PROGRAM
26. Participanții se angajează să participe integral la toate activitățile din programul taberei.

27. Fiecare participant în tabără este responsabil de păstrarea ordinii în camera, în spațiile de activități, precum și
pe traseul drumețiilor.

28. Participanţii nu vor avea acces la telefonul mobil decât în intervalul orar stabilit (prânz).

29. Participanții vor avea o atitudine respectuoasă față de toate persoanele din tabără și nu vor deranja
prin comportamentul lor pe ceilalţi participanţi.

30. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele cauzate de nerespectarea prezentului
regulament.

31. Participanții nu vor purta haine indecente sau vestimentație neadecvată activităților.

32. Alte reguli de comportament pentru participanți vor fi prezentate la deschiderea oficială a taberei.

Refuzul de a respecta aceste reguli poate duce la excluderea participantului din tabără înainte de termen. În acest
caz, costurile taberei nu vor fi returnate, iar părinții/tutorii se obligă să recupereze participantul înainte de sfârșitul
taberei.

DECLARAȚIA PĂRINTELUI:
Subsemnatul
, părinte/tutore al copilului
declar următoarele:
• Declar că am fost informat cu privire la condițiile de cazare, masă, programul și activitățile cuprinse în
oferta organizatorului. De asemenea, am înțeles și sunt de acord cu penalitățile pentru retragere.
• Sunt de acord și înțeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv organizatorul (English Kids
Academy) de toate obligatiile și răspunderea ocazionate de această tabără, cu excepția celor cauzate de
neglijența personalului însoțitor.
• Sunt de acord că organizatorul (English Kids Academy) nu poate fi făcut responsabil pentru acțiunile
operatorului de turism care își oferă serviciile pentru această tabără.
• Sunt de acord și mă angajez să aduc la cunoștința copilului meu prevederile Regulamentului de Participare al
acestei tabere.
• Înțeleg și accept faptul că elevii participanți care nu respectă Regulamentul de participare pot fi excluși și
întrun astfel de caz mă oblig să îmi preiau copilul fără a solicita returnarea vreunei sume din partea
organizatorului.
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DECLARAȚIA COPILULUI PARTICIPANT:
Subsemnatul
, participant în tabăra organizată de English Kids Academy, declar că am citit
Regulamentul de participare și înțeleg că trebuie să ma comport politicos, responsabil, să respect toate prevederile
Regulamentului precum și indicațiile personalului taberei și să nu întreprind acțiuni care pot să pună în
pericol sănătatea, securitatea și siguranța mea și a celorlalți participanți.
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Data

