
Condițiile generale  

 

 
Art1. Organizatorii Taberei Exploratorilor se obligă să asigure pe întreaga perioadă a taberei 

condiții optime pentru desfășurarea activităților descrise în program. 

Art2. Întregul personal va fi testat anti-covid 19 înaintea începerii fiecărei serii de cursanți. 

Condițiile de cazare vor respecta reglementările în vigoare pentru lupta împotriva pandemiei 

covid19, această sarcină fiind asumată de către locațiile gazdă. 

Art3. În calitate de organizatori ne asumăm responsabilitatea ca toți participanții la tabără 

să beneficieze de programul educațional în cele mai bune condiții și cu cei mai buni traineri, 

aceștia fiind specializați în diverse tehnici de orientare, prim-ajutor, supraviețuire, jocuri 

interactive, ateliere ți aplicații practice. 

Art4. Parteneriatul cu Complexul Sportiv Izvoru Mureșului întărește nivelul de siguranță în 

care se desfășoară tabăra. 

Art2. Atât beneficiarii cât și părinții sau aparținătorii trebuie să înțeleagă și să respecte 

condițiile regulamentului de înscriere în Modulul Educațional Liga Exploratorilor – Tabăra 

Exploratorilor (Anexa 1). 

Art3. Încetarea contractului privind pachetul de servicii oferit în cadrul Modulului Educațional 

Liga Exploratorilor – Tabăra Exploratorilor 2022 poate avea loc înainte de începerea 

executării pachetului conform OG2/02.08.2018 cu mențiunea că va suporta penalități în 

cuantum de 30% din valoarea totala a pachetului sau păstrarea rezervării pentru o dată 

ulterioară. 

Art.4 Calitatea de beneficiar a contractului poate fi transferat[ unei ter’e persoane numai 

dacă îndeplinește toate condițiile aplicabile (vârstă, aptitudini etc) și notifică în scris 

organizatorii cu cel puțin 7 zile înaintea execuției contractului. 

Art.5 Beneficiarul își asumă raspunderea legală asupra datelor furnizate privind vârsta 

copilului sau starea medicală. În cazul în care constatăm inadvertențe, ne rezervăm dreptul 

să retragem participantul din tabără, cheltuielile pentru plecarea din tabără fiind suportate 

de părinte/aparținător. 



Anexa 1 

Regulament înscriere Tabăra Exploratorilor: 

 

1.Vârsta copiilor participanți va fi de minim 9 ani și maxim 15 ani la data intrării în tabără 

(se vor face derogări doar in situații speciale și stabilite între părinți și Echipa Ligii 

Exploratorilor) 

 2.Copiii participanți trebuie să prezinte la sosirea în tabără următoarele documente: 
 

- Adeverința medicală cu specificarea “Apt pentru efort fizic sustinut” 

NU SE POT ÎNSCRIE COPII cu afecțiuni incompatibile cu activitățile sportive, activități în 

aer liber, alergii severe sau copii hipersensibili sau cu probleme de adaptabilitate. 

3. Rezervarea unui loc în tabără se face prin plata integrala sau partiala a modulului 

educational si trimiterea formularului de înscriere si a acestei anexe scanate (semnat si 

datat de parinte) pe e-mail-ul: contact@ligaexploratorilor.ro 

4. Telefoanele sau tabletele sunt admise în tabără cu condiția predării acestora la începutul 

sejurului directorului de tabăra (reducând considerabil riscul de pierdere) și folosirea lor 

doar în perioada destinată comunicării (o ora pe zi). 
Copiii vor avea telefoanele mobile, între orele 14:00 – 15:00. 

În timpul activităților utilizarea telefoanelor scade atentia copiilor, ducând la 

disfunctionalități în activitate și pot cauza accidente prin distragerea atenției. 

5. Tabăra Exploratorilor are o trusă de prim ajutor care acoperă situațiile ce pot apărea și 

pot fi gestionate de personalul taberei. 

Nu răspundem în cazul unor probleme de sănătate, preexistente și neanunțate sau dacă nu 

se respectă indicațiile medicului și nu am fost informați. 

6. Transportul în tabăra este asigurat de părinți sau aparținători. Dacă sunt suficiente cereri 

putem organiza transportul copiilor în tabara contra-cost. Plecarea în tabără se va face 

dintr-un punct stabilit în Bucuresti. Participanții vor fi asteptați de personalul nostru în 

punctele de întâlnire în data și la ora stabilită. 

7. Ne dorim ca toti participanții la taberele noastre să se simtă excelent și să-și amintească 

cu mare plăcere vacanța alături de noi, având un comportament disciplinat față de 

personalul taberei și față de colegi. Regulile de mai jos sunt create pentru a oferi tuturor 

participanților și personalului taberei o atmosferă relaxantă, sigură și armonioasă. 

În cazul de indisciplină și încalcare a legilor (furt, droguri, atac la persoană sau stricăciuni 

ale proprietății private), TABĂRA EXPLORATORILOR își rezervă dreptul de a retrage imediat 

participanții din tabără. Cheltuielile pentru plecarea anticipată vor fi suportate în întregime 

de părinți. 

8. Copiii vor utiliza in timpul modulelor echipamente specifice activităților outdoor cum ar 

fi: busola, harta, fluier, amnar, cuțit, sfoara etc, numai sub stricta supraveghere a 

instructorilor și doar în cadrul atelierelor și activităților organizate. 

9. Copilul trebuie sa aibă la el echipamentul (îmbrăcăminte/încălțăminte) adecvat 

condițiilor de munte: haine atat pentru vreme rece sau ploaie cât șsi pentru vreme caldă. Nu 

încărcați prea mult bagajul copilului. 

10. Taberele au un telefon de serviciu la care puteți contacta organizatorii pe baza unui orar 

prestabilit. Tel: 0744340390 
 

Reguli pentru copiii participanți: 

- Să participe la toate activitățile organizate, exceptând permisiunea specialăa 

a organizatorului modulului educațional TABĂRA EXPLORATORILOR 

– Să respecte timpul de odihnă și să mențină liniștea în dormitoare după ce s-a dat 

stingerea. 

– În cazul în care părăsesc dormitoarele și clădirea de cazare dupa ora stingerii, vor fi 

trimiși acasă pe cheltuiala părinților. 
– Sa nu intre in dormitoarele celor de gen opus. 
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– Să nu bruscheze/ agreseze colegii/ personalul taberei. Agresiunea verbală sau fizică nu va 

fi tolerată. În cazuri grave vor fi trimiși acasă. 

– Daunele făcute cu intenție sau din neglijența participantului va fi supusă costurilor 

aferente. 

– Participanții care distrug proprietatea locurilor de cazare vor trebui sa plăteasca pagubele, 

în funcție de costul acestora. 
– Dispozitivele electronice vor fi închise în timpul activităților și după ce s-a dat stingerea. 
– Fumatul este interzis. 

– Alcoolul și substanțele/pastilele ilegale sunt strict interzise. 

– Participanții asupra cărora se gasesc cele enumerate, utilizatorii sau furnizorii de alcool și 

substante ilegale vor fi trimisi imediat acasă. 
- Neindeplinirea unei cerințe speciale a copiilor nu reprezintă o încălcare a contractului. 

- Banii de buzunar vor fi puși în bagaj, în camera inchisă cu cheia. Banii lasați 

nesupravegheați nu vor intra în răspunderea Taberei Exploratorilor. 

- Nu sunt permise dulciurile în tabără. Acestea vor fi acordate de către echipa 

noastră ca premii în urma activităților/concursurilor. 

 
MATERIALE PROMOȚIONALE 

Tabăra Exploratorilor va realiza materiale promoționale cu scopul promovării activității. 

Aceste materiale multimedia vor fi adresate atât mediului offline (flyere, postere, carti etc.), 

dar și mediului online (social media, website, parteneri web etc.). Tabăra Exploratorilor va 

filma/fotografia din activitățile desfășurate, iar copiii vor fi si ei la rândul lor 

filmați/fotograțiati. În cazul celor care nu doresc sa apară în aceste materiale, va fi necesar 

ca părinții sî ne transmitî în scris acest lucru. 

 
FURNIZAREA DE DATE ȘI DURATA PĂSTRĂRII ACESTORA 

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și 

pentru a procesa înregistrarea participantului in TABARA EXPLORATORILOR Restul datelor 

colectate în cadrul procesului de înregistrare a participantilor sunt furnizate de dvs. în mod 

voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o 

cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu 

ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs. Datele 

dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul/ sponsorul, cu 

excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul 

de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul 

datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se 

bazează pe legea 190/2018 GDPR. 


