
 
 

ACORD de participare Nr. ____ din __________ 

în proiectul: Tabăra de vară pentru copii 
 

Subsemnatul(a)părintele ...........……………………….….………………………………………… 

Domiciliat(ă) în .....................………………………………………………………………………,  

Posesor al buletinului de identitate seria ........ Nr ....................................................... 

Declar că sunt de acord cu participarea fiului meu/fiicei mele cu numele  
 

......................................................................................................., data nașterii ........................., la 

Tabăra de Vară, care va avea loc în perioada 04-09 iulie 2022, pe adresa or. Chișinău, str. Mușatinilor 1, 

tel. 022-581970, 068917444. 

 

Prin prezentul, declar că am luat cunoștință cu programul Taberei de Vară ”Pictează vara în culori” și 

sunt de acord cu condițiile și prevederile acestuia. Astfel confirm precum că fiul/fiica meu/mea:  

 Se va comporta civilizat şi responsabil, va respecta regulile stabilite în cadrul taberei de vară; 

 Va participa la toate activităţile incluse în programul taberei de zi, şi înţelegem că există riscul de 

vătămare asociat activităţilor fizice şi sportive; 

 Va frecventa tabăra în fiecare zi, respectând orarul anunțat. 

 Va fi echipat(ă) cu cele necesare; (chipiu, apă, etc.) 

 Va lăsa acasă orice dispozitiv electronic (telefon, tabletă, etc.) pe perioada aflării la Tabăra de 

Vară. 

Sunt de acord cu: 

 Utilizarea de către Fundație a fotografiilor și secvențe video care ilustrează activităţile desfăşurate 

pe timpul taberei cu scop de promovare, raportare, etc.; 

 Fundația nu oferă o diversitate de meniuri pe criterii de alergii sau diete alimentare speciale; 

Pentru intoleranța față de anumite produse nu ne asumăm răspunderea. 

 În cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, organizatorii să ne înştiinţeze 

imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată și să acţioneze în numele nostru  în 

vederea acordării de îngrijire medicală.  

 Adăugarea numărului de telefon la grupul de părinți, copii cărora participă la Tabără, creat pe 

Viber, în scopul eficientizării comunicării în perioada Taberei „Pictează vara în culori”. 

 Participarea solidară de acoperire parțială a cheltuielile de desfășurare a Taberei ce constituie 

1200 lei și se achită integral la semnarea prezentului acord. În caz de frecventare parțială a 

Taberei, contribuția nu se rambursează. 
 

În caz de urgenţă, putem fi contactaţi, la următoarele numere de telefon:  
 

............................................................................................................................................ 

 

Măsurile pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță: 

 Accesul copiilor în cadrul Fundației de Binefacere Casa Providenței se va face doar pe la intrarea 

principală din str. Mușatinilor 1, unde copii vor fi așteptați de către animatori; 

 Fiecare copil trebuie să aibă la el o sticlă cu apă, personalizată cu numele propriu, care poate fi 

reumplută pe parcursul zilei; 

 
 
 

Semnătura părintelui:    Fundația de Binefacere ”Casa Providenței” 
 
 

……………………………   …………………………… 

 


