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ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL 

Pentru participarea in tabara de scufundari 

 

Numele şi prenumele copilului participant: ............................................................................... 

Data excursiei: de la ................................... la .......................................................... 

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui ................................................................... 

Numele şi prenumele instructorului de scufundari organizator al taberei: Buncea Ion 

Destinaţia:EFORIE SUD / CONSTANTA * 

Locul de plecare: GARA DE NORD / BUCURESTI Ora plecării:............................. 

Locul de sosire:  EFORIE SUD / CONSTANTA    Ora sosirii: ............................... 

*ora de plecare din Gara de Nord , sosire in gara Eforie Sud si retur poate suferii 
modificari in functie pre programul CFR. 

Mijlocul de transport:.tren 

 

Scopul taberei: .tabara de scufundari în Staţiunea Eforie Sud, jud. Constanţa 

Îmbrăcăminte specifică / Echipament specific necesar în tabara (conform punct 6 din fişa de 
inscriere ):.......................................................................................................  

        Da    Nu 
 
Programul acestei tabere de scufundari cuprinde activităţi fizice şi sportive (de exemplu: curs 
de scufundari, înot, alergare pe plajă, snorkeling, plimbare cu barca ) 

        Da    Nu 
 
a) Înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice şi sportive menţionate mai 

sus şi sunt de  
acord ca propriul meu copil să participe la acestea,  
 

        Da    Nu 
 

b) Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul 
de dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este 
( sau se face mentiunea NU ESTE CAZUL ):  
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.................................................................................................................................................... 

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

c) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, 
instructorul de scufundîăi să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală 
specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă 
oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost. 

d) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte 
regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare. 

e) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile precizate 
anterior. înţeleg faptul că propriul meu copil va fi însoţit pe toată perioada taberei de instructorul 
însoţitor. 

f) Accept că rămâne la latitudinea organizatorului să modifice aspectele legate de transport, 
cazare şi alte servicii, după cum consideră necesar. înţeleg că voi fi informat asupra acestor 
modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării. 

g) Sunt de acord că organizatorul nu poate fi responsabil pentru acţiunile operatorilor de transport 
sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această tabara. 

h) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv organizatorul 
de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această excursie, cu excepţia celor cauzate 
de neglijenţa instructorului de scufundari. 

i) Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am 
discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus 
procedurilor disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel 
de substanţe psihotrope. 

j) Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada taberei de 
scufundari, rămâne la latitudinea organizatorului să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat 
asupra acestui lucru în prealabil, în acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de 
plecarea lui anterioară şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. în cazul 
elevului minor, voi veni să îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de 
plecarea lui anterioară anticipată, fară a solicita returnarea niciunei sume din partea 
organizatorului. 

k) În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon:.................................... 
 
Date de contact suplimentare: ..................................................................................................................... 
 

l) Înţeleg că programul de tabară poate avea modificări in funcţie de condiţiile meteo. 
m)Înţeleg că obiectivul final al taberei este de a pleca la final cu un minim de cunoştinţe 

conform nivelului de varsta si de a avea aptitudinile de a prezenta singur echipamentul de 
scufundări, rolul fiecărei componente a echipamentului, a obţine un punctaj minim de 75% 
la testul scris ce reprezintă examenul final pentru brevetul de scufundări NAUI Junior 
Scuba Diver. 

n) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe Ia această tabară de scufundari. 

 
Data Semnatura  

părintelui – tutorelui legal  
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Declaraţia participantului la tabara de scufundări. 

Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să 
respect regulile stabilite de organizatorii acestei tabere de scufundari, să nu consum tutun, băuturi 
alcoolice şi droguri şi să nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi 
siguranţa mea sau a celorlalţi participanţi. 

 
Data Semnatura participantului la tabara de 

scufundări 

 


