ACORDUL PARINTELUI/TUTORELUI LEGAL

Numele si prenumele copilului:
Varsta:
Numele si prenumele parintelui/ tutorelui legal:
Perioada taberei de schi:
Locatia de cazare:
Oras: Predeal
Scoala de schi organizatoare: SC CICLOTURISM INTERNATIONAL SRL, str. Eroilor,
nr.37, Predeal, CUI RO40827024, punct de lucru: str. Eroilor, nr.37, Predeal,
Administrator: Predeleanu Daniel George

Imbracaminte/ echipament specific necesar in tabara:
DA o

NU o

Programul acestei tabere cuprinde activitati fizice si sportive, precum schi, sanius, tubbing:
DA o

NU o



Inteleg ca exista riscul de vatamare asociat activitatilor fizice si sportive mentionate mai sus si sunt de acord
ca propriul meu copil sa participe la acestea,cu exceptia:



Mentionez ca regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dieta, cel de
medicatie si/sau necesitatea utilizarii aparatelor auditive sau vizuale, este:



Sunt de acord ca, in cazul unei urgente de vatamare sau imbolnavire a copilului, administratorul taberei sa
ma instiinteze imediat, sa ia legatura cu o unitate medicala specializata, sa actioneze in numele meu si sa
obtina tratament medical copilului. Ma oblig sa platesc suma aferenta, in cazul administrarii unui
medicament contracost.



Sunt de acord ca propriul meu copil sa se comporte civilizat si responsabil, sa respecte REGULAMENTUL
Cicloturism International si accept consecintele in situatia in care nu se va comporta ca atare.



Accept ca sunt responsabil pentru aducerea si preluarea copilului la orele si locatiile precizate anterior.
Inteleg faptul ca propriul meu copil va fi insotit in permanenta pe toata durata taberei de cek putin un cadru
didactic sau un membru al echipei de monitori desemnati de Cicloturism International.



Accept ca ramane la latitudinea scolii de schi sa modifice aspectele legate de programul taberei, repartitia in
grupele de schi in functie de nivelul real al copilului, de echiparea cu echipament de schi corespunzator
inaltimii si nivelului individual al fiecarui copil (schiuri, clapari, bete) asa cum considera necesar. Inteleg
faptul ca voi fi instiintat de programul taberei ce cuprinde orele de intrare si iesire din tabara cu cel mult 7
zile pana la data stabilita pentru inceperea taberei.



Accept faptul ca este obligatoriu ca propriul meu copil sa poarte toate materialele de protectie necesare
taberei( casca de protectie, manusi de schi, vesta reflectorizanta personalizata, invelitoare casca
personalizata). Inteleg faptul ca daca propriul meu copil nu poseda acest material specific taberei, prin
solicitare ii vor fi repartizate din gestiunea scolii de schi.



Accept factul ca in cazul in care situatia o va cere (ex: in cazul lipsei de zapada in Predeal) propriul meu
copil sa se deplaseze in alta statiune de schi invecinata, acolo unde conditiile sunt propice, insotit de
monitorii scolii de schi. Inteleg faptul si sunt de accord cu deplasarea catre aceste statiuni sa se faca cu
microbuzele scolii de schi.



Sunt de accord ca, in cazul in care copilul meu comite o fapta grava pe perioada excursiei, ramane la
latitudinea scolii de schi sa imi trimita copilul acasa, eu fiind informat asupra acestui lucruin prealabil. In
acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioara si nu voi solicita returnarea nici
unei sume din partea scolii de schi Cicloturism International.



Sunt de acord ca propriul meu copil sa participe la aceasta tabara.

Semnatura parinte/tutore legal

Data

Sunt de acord cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, atat ale mele cat si ale propriului meu copil de catre
Cicloturism International conform prevederilor legii educatiei nationale, a legilor in vigoare precum si conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si
completarile ulterioare.

