
 

 

Formular de înscriere City Break în Tokyo 
Japonia 2019 

20 iunie – 30 iunie 2019 
 

COPIL:  

*Nume ............................................ *Prenume ...........................................................................   

*Data nașterii ......../........./................*Vârstă ..............ani   *CNP / .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../ .../     

Forma de învățământ pe care o urmează: ........................................... Școala ............................................. 

Clasa ..................E-mail ....................................................... Mobil: ................................................................ 

PĂRINŢI: 

*TATĂ/TUTORE: 

*Nume...................................................  *Prenume......................................................................  

*Adresa de domiciliu: Județul ......................... Localitatea .................................... Strada ............................. 

Nr. ........... Bloc ......... Scara ........ Apartament .......... *Telefon: fix ........................ mobil ............................... 

*E-mail ........................................... Profesia ................................... Locul de muncă ....................................... 

* MAMĂ: 

*Nume...................................................  *Prenume................................................... *Adresa de domiciliu: 

Județul .............................. Localitatea ......................................... Strada ...................................... Nr. ........... 

Bloc ......... Scara ........ Apartament .......... *Telefon: fix ................................. mobil ......................................... 

*E-mail ........................................... Profesia ................................... Locul de muncă ....................................... 

*Vă rugăm marcați nivelul la care se încadrează cunoștințele în limba engleză a copilul dvs.: 
    Necunoscător      Nivel începător 
    Nivel mediu      Nivel avansat 

 
*Copilul dvs. a mai participat și la alte tabere?   Nu       Da 
 
Dacă răspunsul este DA vă rugăm să ne spuneți felul taberelor și locațiile acestora .  
...................................................................................................................................................................................... 
 
De unde ați aflat despre taberele organizate de noi?  

 Inspectoratul Școlar;    Școală;    Prieteni;  Prezentări;   Facebook;   Alta sursă .............................. 
 
* Subsemnatul, părintele/tutorele copilului: ................................................................ 

1 Autorizez responsabilii Asociației Juvenala să ia toate măsurile necesare pentru acordarea asistenței medicale 
în caz de urgență în funcție de starea copilului. 

2 Cedez toate drepturile de proprietate ale imaginilor foto sau video cu copilul meu, efectuate în diferitele activități 
din acest sejur către Tabăra ROUA – Asociația Juvenala. 

3 Am luat la cunoștință și sunt de acord cu regulile generale de participare în Taberele ROUA (vezi pagina 
următoare) 

*Semnătura tatălui/tutorelui:      Data : 
 
 
*Semnătura mamei:       Data : 
 
Termenul limită de înscriere este 10 FEBRUARIE 2019. 
Termenul pentru plata integrală este 30 MAI 2019. 
 
Formularul de înscriere se va trimite pe email scanat la: office@juvenala.ro sau în forma originală  la organizator 
(Asociația Juvenala, Piața M. Kogălniceanu nr. 1-3,et. 1, birou 6, cod postal 610100, Piatra Neamț). 
 

NOTA: Rubricile marcate cu * sunt obligatorii.  



 
 

REGULI GENERALE DE PARTICIPARE

 
 

Vă rugăm să citiți cu atenție și să vă însușiți următoarele condiții: 
ÎMBRĂCĂMINTE 

Tânărul trebuie să dețină minimul de îmbrăcăminte din lista anexa la formularul de înscriere. 
 
CĂI DE COMUNICARE 

Deținerea și posesia telefonului mobil pe perioada taberei este exclusiv în sarcina participantului și va fi folosit după ora 20:00. 
Informațiile referitoare la tarifele pentru convorbiri telefonice practicate in afara Uniunii Europene revin fiecărui participant.   
În situația în care se dorește, telefonul poate fi predat instructorului taberei, spre păstrare. 
 
ÎNSCRIEREA  

Rezervarea unui loc la evenimentele organizate de Asociația Juvenala -Tabere ROUA se poate face prin telefon sau E-Mail. 
Rezervarea locului se certifică în scris de către organizator prin transmiterea unui formular de înscriere/contract pe E-Mail sau 
descărcarea documentului de la următorul link: https://juvenala.ro/tabere-2019/. În formular este prevăzută data pană la care 
solicitantul are obligația sa trimită confirmarea înscrierii. Locul în tabără se validează după plata avansului prestabilit. 
Înscrierea în tabără este certificată prin semnătură de ambii părinți conform reglementărilor EU, iar în situații excepționale de părintele 
care are custodia minorului și /sau de tutore (necesara este o copie a hotărârii judecătorești).    
 
CONDIȚII DE PLATĂ 

Organizatorul percepe un avans de cel puțin 50% din prețul total al evenimentului. În cazuri individuale, organizatorul poate solicita 
anticipat plata integrală. Achitarea taxei de participare se face în numerar sau prin virament, RON sau EURO, în contul Asociației 
Juvenala, conform facturii emise. În cazul în care nu achitați taxa în termenul stabilit, participantul pierde rezervarea confirmată.  
 
CONDIȚII DE RETRAGERE A PARTICIPANTULUI DIN TABĂRĂ:  

1. Până la data de 10 aprilie 2019, organizatorul va returna 40% din contravaloarea totala a excursiei;   
2. Cu mai puțin de 70 zile înainte de data de începere a taberei organizatorul nu va mai putea face restituiri.(plățile la prestatorii de 
servicii fiind efectuate în totalitate) 
Retragerea va fi confirmată de organizator în scris. 
 
LA PLECAREA ÎN TABĂRĂ   

Participantul trebuie să aibă la el următoarele documente: 
1 Pașaport valabil cel puțin 6 luni de la data INCETARII taberei; 
2 Procură pentru copil minor - declarație notarială autentică prin care ambii părinți sau tutorele, dacă este cazul, îşi exprimă 

acordul cu privire la ieșirea din țară a copilului lor minor însoțit de instructorul de tabără; 
3 Adeverință medicală - apt pentru efort fizic (de la medicul de familie); 
4 Adeverință epidemiologică (de la medicul de familie); 

 
REGULI DE CONDUITĂ 

Participantul trebuie să respecte regulile de conduită și legislația, să nu consume alcool sau droguri, să nu absenteze, să nu fure, iar 
în situația în care are accese de violență sau rasism, organizatorii sunt îndreptățiți să solicite sprijinul autorităților legale din țara în care 
se află. 
În situația în care participantul nu respectă regulile de conduită menționate, organizatorul este eliberat de orice obligație , respectiv 
răspundere, pentru toate prejudiciile produse de acesta.    
 
DAUNE 

În cazul în care participantul conștient, din neatenție sau din rea voință produce daune în interiorul locației taberei, echipamentelor din 
tabără, terțelor persoane sau locații vizitate, părinții sau tutorele legal se obligă să suporte cheltuielile aferente daunelor produse. 

 
FOTO 
Vor fi făcute fotografii cu participanții, care vor fi folosite, fără scop comercial, pentru promovarea imaginii organizației şi în jurnalul 

taberei.  
 
DISPOZIŢII FINALE  

Dacă tabăra va fi anulată din forță majoră (calamități naturale) care nu au putut fi prevăzute la data înscrierii, costul taberei se va 
restitui conform contractelor încheiate cu prestatorii de servicii (transport, cazare, activități). 
Orice alte taxe instituite de statul nipon după data de 22.11.2018 sunt în sarcina participantului. 
Vă rugăm să specificați: 

 toate bolile cronice – în evidență sau sub tratament ............................................................. ................. 
 alergii ..................................................................... 
 dacă în perioada taberei copilul este sub orice fel de tratament: ......................................................... 
 participantul are nevoi speciale: ................................................................................ 
 tânărul suferă de vreo boală care nu-i permite efortul susținut sau activități în natură....................... .......................; 
 orice altceva simțiți nevoia să ne comunicați pentru a asigura cele mai bune condiții de participare în tabără pentru 

participant............................................................................ 
 regim alimentar preferențial: pentru cei care au un regim de alimentație diferit vă rog să specificați - vegetarian / vegan 

 
 

 


