
                                                                                                                                                         

Asociaţia Turistică Ghizii României & Old Line                                                   
www.tabere.ghiziiromaniei.ro         tabere@ghiziiromaniei.ro

Tel: 0723.268.845 / 0723.004.321/031.437.33.39; Fax: 021.32.32.566

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Părinte/ Tutore
Numele…………………........………….Prenumele………………………………….
posesor al CI, seria…………., nr: ………….., emis de………………………………
Domiciliu: …………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................
Telefon acasă …………………..mobil …………………............................................
Adresă de e-mail………………………………………………………………………

Doresc ca  fiica/fiul 
Numele………………………………Prenumele……………………………………..
Data naşterii/Localitatea………………………….Vârsta…………………………….
Şcoală: ...........................................................................................................................
CNP: ..............................................................................................................................

Să participe la tabăra ......................................................................
Perioada: .................................................................................   

Mă angajez că la sosirea în tabără, copilul va avea asupra lui: formularul de înscriere în original şi fişa 
medicală (completată şi parafată de medicul de familie cu 3 zile înainte de data sosirii în tabără).

Regulament de grup:
 Respectarea cu stricteţe a indicaţiilor tehnice oferite de ghizi şi animatori;
 Respectarea programului, în special a orelor de odihnă;
 Este strict interzis fumatul, consumul de alcool şi droguri;
 Este interzisă părăsirea taberei / atelierului de lucru fără permisiunea ghizilor sau animatorilor;
 Respectarea regulamentului de ordine interioară a taberei;

Încălcarea uneia dintre aceste reguli atrage după sine urmatoarele:
 se va lua imediat legătura cu familia;
 eliminarea copilului din tabără, acesta urmând a fi recuperat de către părinţi sau însoţit până la 

domiciliu de către unul dintre animatorii noştri;
 nerecuperarea banilor pentru restul sejurului.

Echipament Necesar
 rucsac (poate fi înlocuit cu geanta de voiaj) şi un "ghiozdan" mic pt drumeţie;
 bocanci (plus pantofi de sport �i papuci de baie);
 ciorapi (7 buc. din bumbac, bumbac flauşat - NU din material plastic);
 pantaloni (lungi din tercot, doc, bumbac, polar ); a se evita pantalonii din materialele blug şi 

raiat;
 trening (minim1 buc);
 geaca mai groasă pentru zilele de drumeţie şi pentru serile răcoroase de la munte;
 pantaloni scurţi (minim 3 perechi);
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 tricou (numai din bumbac - să NU conţină material sintetic - 7 buc.);
 hanorac (haină de vânt cu glugă), polar 3 buc de diferite grosimi;
 căciulă, mănuşi, şapcă, ochelari de soare, lenjerie intimă, pijama 2 buc.;
 pelerină de ploaie din fâş sau alt material impermeabil ;
 fluier;
 lanternă;
 bidon pentru apă;
 trusă igienă personală (prosop, săpun, periuţă, pastă de dinţi etc.)
 trusă medicală (cremă pentru protecţie solară şi alte medicamente personale acolo unde este 

cazul).

Am luat la cunoştinţă: programul taberei, natura activităţilor propuse, echipamentul necesar şi 
regululamentul de grup şi sunt de acord cu acestea.

Data                                                                                     Semnătura,

ADEVERINŢA MEDICALĂ

Nume____________________________Prenume________________________________________
Vârsta________ CNP _____________________ Adresa: Localitate ______________________, 
Str.______________________, nr.____, bl._____, sc.___, ap.____, sect/judeţ__________________ 

CLINIC SĂNĂTOS        � DA       � NU,           TA ____/_____mmHg,           Puls _______/min 

Se afla în evidenţă cu boli cronice?    � DA       � NU 
Care sunt acestea? _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Pacientul 
- este apt pentru a efectua efort fizic mediu   � DA   � NU 
- suferă de boli contagioase                            � DA   � NU 
- suferă de afecţiuni grave în stadiu avansat   � DA   � NU  Dacă da, care sunt acestea: 
________________________________________________________________________________ 
- este în evidenţă cu probleme cardiace grave (infarct miocardic recent, stenoza, are stent, proteză 
valvulară, stimulator cardiac, by-pass, sau a suferit o intervenţie chirurgicale pe cord, etc) 
� DA       � NU     Dacă da, care sunt acestea: _________________________________________ 
________________________________________________________________________________
- este în evidenţă cu boli psihice � DA    � NU     Dacă da, care sunt acestea: _________________ 
________________________________________________________________________________

Data,           Parafa şi semnătura medicului,


