Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Departamentul Tabere
B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 14, etaj 3, Iași, jud. IAȘI
0766 092 245, contact@tabarafloaredecolt.ro
www.tabarafloaredecolt.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Tabăra de iarnă Floare de colț Durău 2021
1.

DATE PARTICIPANT:

NUME:

PRENUME:

DATA NAȘTERII:

___ / ___ / _____

VÂRSTA (minim 9 ani):

ȘCOALA:

CLASA:

SEX:

 M;  F

LOCALITATE:

JUDEȚ:

NUME, PRENUME PROFESOR ÎNSOȚITOR
(dacă este cazul):

SERIA:

 03-09 ianuarie 2021

NIVEL

 nu a mai schiat  începător

 31-06 februarie 2021

SCHI:

 mediu

 avansat

ÎNĂLȚIME:

ECHIPAMENT SCHI:

MĂRIME CLĂPARI:

 solicit echipament
 vin cu echipamentul meu1

PROBLEME DE

 nu este cazul.

SĂNĂTATE / ALERGII:

 ______________________________________________________________________________________________________________.

La sosirea în tabără, este obligatorie prezentarea unei adeverințe medicale sau aviz epidemiologic de la medicul de familie, cu mențiunea clinic sănătos sau apt
pentru a merge în tabără, eliberată cu maxim 48 de ore înainte. În absența acestui document, medicii taberei nu pot aviza prezența în tabără a participantului.

2.

DATE PĂRINȚI (TUTORI):
NUME ȘI PRENUME:

NR. TELEFON:

E-MAIL:

MAMA:
TATA:
PERSOANE AUTORIZATE SĂ PREIA

NUME, PRENUME:

PARTICIPANTUL DIN TABĂRĂ:

1.

(altele decât părinții; dacă e cazul)

3.

NR. TELEFON:

RELAȚIA CU FAMILIA:

2.

ALTE INFORMAȚII (dacă este cazul):
2

COLEGI DE CAMERĂ : 1.
3

2.

3.

2.

3.

COLEGI DE GRUPĂ :

1.

CUM AȚI AFLAT

 am mai fost în această tabără.

 am văzut un pliant sau afiș în locația: ___________________________________________.

DESPRE TABĂRĂ:

 de la cei care au fost în tabără.

 am primit anunț pe mail.

4.

 școală.

 prieteni.  căutare web.  Facebook.

CONDIȚII ȘI TERMENI DE PLATĂ:
 LA SEDIUL DIN IAȘI.

PREȚ:
1300 lei/
Persoană

 Prin intermediul PROFESORULUI ÎNSOȚITOR (dacă este cazul).
 Prin TRANSFER BANCAR, în contul: RO15CECEIS0130RON0694909 - CEC Bank Iași, Beneficiar: Mitropolia Moldovei Și Bucovinei, C.U.I.:
RO15711931. Dacă optați pentru această variantă, vă rugăm să ne contactați înainte de a efectua plata, pentru a vă emite o factură.

– la momentul rezervării se va achita un avans de minim 200 de lei, urmând ca restul de plată să fie achitat până pe 15 noiembrie 2020.
– în cazul în care se solicită anularea rezervării cu mai puțin de 14 zile înainte de începerea taberei, se va returna doar 50% din costul total al taberei.
– în cazul în care se solicită anularea rezervării cu mai puțin de 7 zile înainte de începerea taberei, sau în caz de neprezentare, suma achitată nu este rambursabilă.
– modificarea numelui participantului sau a perioadei rezervate este gratuită, dar posibilă numai în cazul în care este anunțată cu minim 5 zile înainte de
începerea taberei (pentru schimbarea numelui) respectiv 14 zile (pentru schimbarea perioadei, în limita locurilor disponibile).

5.

REGULAMENT:
 Am citit și sunt de acord cu regulamentul taberei publicat pe http://tabarafloaredecolt.ro/regulament-pentru-participanti.

DATA:

SEMNĂTURĂ PĂRINTE:

____/_____/________

____________________________________

1

În cazul în care veniți cu echipamentul propriu costul taberei va fi de 1200 lei.

2

Opțiunea exprimată în această rubrică va trebui confirmată de cealaltă persoană în formularul său de înscriere. Fetele și băieții pot sta în aceeași cameră doar

dacă sunt frați. Camerele sunt de 2 locuri, dar numărul de paturi poate fi suplimentat la cerere.
3

În timpul taberei, participarea la activități se face pe grupe de vârstă. Organizatorii vor lua în considerare preferințele exprimate în acest formular, dar nu pot

garanta că toate solicitările vor fi îndeplinite.

NOTĂ: Toate informațiile din acest formular au caracter confidențial.

