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FORMULAR INSCRIERE / FISA DE SANATATE 
 

ȘCOALA “BateȘaua” 
Perioada: ………………………………… …… 

Locaţia: ………………………………………………………………… 
 
Formularul de înscriere se va trimite scanat, pe email la adresa geobatesaua@yahoo.com iar în forma originală 
semnată îl va avea copilul la sosirea în tabără.  

 
Numele copilului  …….................................... Prenumele ............................................................ 
Data naşterii ........../........./............ Inaltime ...................... CNP …................................................. 
E-mail .......................................................................... Telefon: ................................................. 
1. Nume şi prenume părinte:……………………………….................................................. 
Adresa actuala ............................................................................................................................. 

Telefon ............................................................. E-mail…………..…............................................. 
2. Nume şi prenume tutore:……………………………….................................................. 
Adresa actuală ............................................................................................................................. 
Telefon ............................................................. E-mail…………..…............................................. 
Subsemnatul, părintele/tutorele copilului: 
  

1. Declar pe propria răspundere că fiul/fiica mea este clinic sănătos şi apt să participe în tabără; 
 
2. Menţionez că minorul:  

 
- este alergic la: …………….……………………………………............................... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
- urmează tratament medical: …………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………. 

              
- are nevoi speciale (diete etc.): ………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….  
- are ca HOBBY: ………………………………………………………………………… 
    
3. declar pe propria răspundere că minorul are voie să participe la următoarele activităţi: 
□ ciclism                          □ călărie              
4. menționez că minorul □ are / □ nu are echipament propriu de ciclism (cască)  
5. menționez că minorul □ are / □ nu are echipament propriu de călărie (tocă, vestă călărie) 

 
 
Semnătura părintelui/tutorelui:      Data: 
 
 
 
 
 

 

mailto:geobatesaua@yahoo.com
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În atenţia părinţilor 
REGULAMENT GENERAL 

 
ECHIPAMENTUL  
Participantul trebuie să aibă la el următorul echipament: cască ciclism sau călărie (dacă 
dispune), mănuşi de călărie sau ciclism, papuci de baie, pantofi de munte şi bocanci de 
vară/toamnă (nu încălţăminte de sport!), pantaloni scurți și lungi, trening, rucsac de excursie, 
şapcă de soare, polar/pulover gros cu mânecă lungă, hanorac/pelerină de ploaie, costum de 
baie, sticla/bidon pentru apă. 
 
COMUNICAŢIILE, TABLETELE ŞI TELEFOANELE MOBILE  
- Părinţii vor ţine legătura de rutină numai cu responsabilii taberei. Intervalul orar 
oficial pentru dialogul cu Dvs. este între orele 21.00 – 22.00, zilnic.  
- NU ESTE PERMISĂ intrarea copiiilor în incinta taberei cu tablete, PSP-uri, I-paduri etc,  
pentru a evita conflictele cu cei care nu au şi pentru a elimina tentaţia de a se concentra la 
activităţi sedentare.  
- Copiii nu au voie cu telefoane mobile, sau alte echipamente electronice de 
comunicaţii în timpul activităţilor zilnice din tabere. Telefoanele se strâng în fiecare 
dimineaţă la secretariatul taberei. Seara, după închiderea activităţilor, copiii vor primi 
telefoanele pentru a putea comunica cu Dvs., doar dacă este necesar!  
 
MEDICAMENTELE  
În situaţia în care copilul Dvs. este sub tratament pe perioada taberei, medicamentele se predau 
responsabilului de tabără, iar tratamentul va fi administrat conform prescripţiei medicului. Ele vor fi 
administrate după caz sau returnate la finalul taberei evitând astfel consumul necontrolat.  
 
Fiecare tabără are o trusa de prim ajutor care acoperă situaţiile ce pot apărea şi pot fi gestionate de 
echipa „BateŞaua”. De asemenea, dacă copilul răspunde mai bine unor anumite medicamente vă 
rugăm să le trimiteţi cu el în tabără.  
 
ACTE  
Copilul Dvs. trebuie sa aibă la el următoarele documente:  

1. formularul de înscriere în original, semnat de părinţi (sau tutorele legal al copilului);  
2. dovada efectuării plăţii.  
3. adeverinta de la medicul de familie ca este apt pentru activitatile specifice ale taberei 

 
FOTO / VIDEO 
În tabără vor fi făcute fotografii şi materiale filmate cu copiii din echipa, care vor fi folosite în jurnalul 
de tabără (pe care copiii îl vor primi după încheierea taberei) si pentru promovarea imaginii 
organizaţiei.  Imaginile vor fi afişate public pentru Dvs. si pe paginile: 
https://www.facebook.com/GeoBateSaua 
https://www.facebook.com/scoalabatesaua/ 
https://www.facebook.com/ClubulParintilorBiciclisti/ 
 
STAREA VREMII 
In functie de conditiile meteo nefavorabile, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula cursul din ziua 
respectiva, chiar inaintea inceperii acestuia, urmand ca recuperearea sa se faca la o data ulterioara. 
 
 
TRANSPORT  
Transportul copiilor până la locaţia taberei este asigurat de organizator. Pentru cursurile de week-end 
transportul va fi asigurat de parinti. 
 

https://www.facebook.com/GeoBateSaua
https://www.facebook.com/scoalabatesaua/
https://www.facebook.com/ClubulParintilorBiciclisti/
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CURSURI DE INITIERE de week-end / absente 
In cazul cursurilor de week-end, cu program prestabilit, absentele de la sedinte se recupereaza numai 
daca sunt motivate si anuntate cu minim 2 zile in avans. Cele ne-anuntate sau anuntate in pre-ziua 
cursului nu se mai recupereaza. 
 
ACTIVITĂŢI DE AVENTURĂ (CICLISM, ECHITAŢIE, ALPINISM, DRUMEŢIE) 
ANGAJAMENT PE PROPRIA RASPUNDERE 
in calitatea mea de PĂRINTE / TUTORE al copilului participant la tabără si 
utilizator al echipamentului furnizat de asociaţia BateŞaua in calitatea sa de 
ORGANIZATOR, declar pe propria raspundere ca am adus la cunostiinţa copilului 
meu urmatoarele reguli pe care acesta trebuie să le respecte obligatoriu: 
1. De a utiliza echipamentele sportive cu bun simţ, fără a le distruge cu bună ştiinţă;  
2. De a respecta cu strictete regulile de bun simt si camaraderie specifice taberei. Abaterile 
repetate de genul violenta fizica sau verbala; invrajbirea altor copii intre ei sau impotriva 
antrenorilor si instructorilor; nespunerea fatisa si asumarea riscurilor pe cont propriu in cadrul 
atelierelor de ciclism, echitatie sau catarare pot duce la excluderea din tabara (fara 
returnarea taxei de participare, contributiei, sponsorizarii sau donatiei) 
3. De a utiliza doar pentru activităţi recreative, nu extreme (in cazul bicicletelor: fara sarituri 
sau coborare in viteza pe teren accidentat, fără încuviinţarea instructorilor) 
4. De a nu parasi echipamentul sportiv sau de a-l abandona. De a raporta orice accident 
imediat dupa producerea lui. Orice avarii survenite la echipament in timpul utilizarii 
neconforme cu recomandările şi instrucţiunile personalului organizator, vor fi remediate doar 
de catre unitatea service proprie a ORGANIZATORULUI, pe cheltuiala UTILIZATORULUI; 
5. De a folosi castile de protectie şi mănuşile in timpul încălecării bicicletelor si cailor, de a 
respecta instructiunile de utilizare si folosire a acestora; 
11. De a returna echipamentul impreuna cu accesoriile in aceeasi stare in care le-a primit; 
14  De a respecta traseele (marcate sau nu) alese de  Instructor, dedicate plimbarii cu 
bicicletele; 
15. De a respecta indicatiile Instructorilor si Antrenorilor taberei. Insotitorul va opri imediat 
grupul cand constata nerespectarea regulilor impuse de regulament dar si a celor de bun 
simţ. Acesta nu va permite folosirea echipamentului de catre copilul care incalca în mod 
repetat regulile de utilizare şi de siguranţă. 
 
De asemenea, inteleg ca prin semnarea prezentului ANGAJAMENT exonerez 
ORGANIZATORUL de orice tip raspundere asociată cu cele menţionate mai sus. 
 
PRECIZĂRI FINALE  
Va rugam să specificaţi orice altceva doriţi să ne comunicaţi despre copilul Dvs. pentru a-i 
asigura cele mai bune condiţii de participare în tabără:  
........................................................................................................................................
..... 
 
........................................................................................................................................
..... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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NOTĂ FINALĂ 
Asociatia « BATE SAUA SA PRICEAPA IAPA » este o organizaţie non-profit care: 
Militeaza pentru acceptarea bicicletei și a calului ca principale mijloace de transport alternativ, 
inteligent, eficient și durabil. 
Activeaza pentru promovarea traditiilor cultural-artistice, turismului sportiv, activ si de 
aventura, a turismului rural, ecologic si istoric. 
În cei 15 ani de activitate pro-activă, am reuşit să schimbăm (în bine) mentalitatea multor 
români cu privire la utilizarea bicicletei şi am pus bazele solide pentru dezvoltarea unei ‘culturi a 
bicicletei’ și unei ‘culturi ecvestre’ în ţara noastră. 
 
Fondurile strânse din astfel de activităţi sunt cheltuite pentru editarea broșurilor de genul “Cu 
bicicleta la școală” , “Extras din Codul Rutier cu privire la drepturile şi obligaţiile bicicliştilor în trafic”, 
“Primii paşi pe bicicletă” – ghiduri distribuite de echipa asociației noastre în cadrul programului cu 
același nume la Școala BateȘaua, sau pentru dezvoltarea sitului www.hartavelo.ro, o hartă care va 
conţine toate resursele utile bicicliştilor (trasee, centre de inchiriere, locatii, magazine, ateliere de 
reparaţii etc. 
 
Organizăm tabere de cicloturism şi echitaţie pe Valea Runcului ca să sprijinim inițiativele 
locale, să re-învățăm utilizarea calului și bicicletei pentru agrement, să intrăm în contact 
cu meșteșugurile și tradițiile locale! Valea Runcului este una dintre puținele văi sălbatice păstrate 
încă destul de bine, cu peisaje rurale, montane, idilice și nealterate. 
Asociația BateȘaua are obiective majore în legătură cu aceste activități și pachetele noastre sunt 
gândite pentru a contribui la încurajarea localnicilor să investească în eco-turism de aventură, 
turism ecvestru și cicloturism. Avem parteneri și furnizori de servicii dispuși să respecte natura și 
liniștea, stilul rural și meșteșugurile.  
 
 
Vă mulţumesc! 
Cu respect, 
George CULDA / Presedinte Asociatia « BATE SAUA SA PRICEAPA IAPA » 
 
Pentru urgenţe puteţi să ne găsiţi la numerele de telefon: 

 
Număr principal: 0722 736694 (Geo), 0722238866 (Elena) 
 

BATE ŞAUA SĂ PRICEAPĂ IAPA este o  organizaţie nonprofit inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 61 din 15.07.2004.  
Certificat de Inregistrare Fiscala (C.I.F.): 16620556 

Autorizatie: Dosar369 / PJ/ 01.07.2004   
Donaţiile sunt binevenite! 

Puteţi face donaţia într-unul din conturile asociaţiei BATE ŞAUA SĂ PRICEAPĂ IAPA: 
RO 91 RZBR 0000 0600 0521 3087 RON, Raiffeisen Bank – Dorobanti, Bucureşti 

 
INFO: Telefon: 0722 736694 

e-mail: geobatesaua@yahoo.com , www.batesaua.ro 
 
 

BATE ŞAUA SĂ PRICEAPĂ IAPA este afiliată la Coaliţia Naţională PROVELO si membra fondatoare a FEDERATIEI BICICLI STILOR DIN 
ROMANIA 

 

http://www.hartavelo.ro
mailto:geobatesaua@yahoo.com
http://www.batesaua.ro

