Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
- Tabăra Concursului Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro, Câmpulung
Muscel 2016 Documentele obligatorii necesare pentru prezenţa în tabără

• La sosirea în tabără este necesară prezentarea următoarelor documente, fără de care participanţii NU vor fi cazaţi:
o declaraţie semnată de părinţi,
o acordul părinților pentru participarea copilului în tabără,
o adeverinţa medicală,
o exsudat faringean (analiză medicală – opțional),
o prezentul regulament de ordine interioară semnat de elevul participant şi de unul dintre părinții
acestuia.
Normele de conduită şi relaţiile între participanţi

• Nu se acceptă: indisciplina, obrăznicia, limbajul urât, bătăile, ameninţările, conflictele. Participanţii vor manifesta
un comportament decent, care să nu deranjeze alţi colegi. Participanţii trebuie să aibă o ţinută decentă pe toată
perioada taberei.
• Este obligatorie respectarea orelor de masă, a locurilor de masă şi a programului de odihnă: 24.00 – 07.00.
• Sunt obligatorii respectarea igienei individuale, folosirea corectă şi civilizată a grupurilor sanitare, păstrarea
curăţeniei în spaţiile de cazare şi împrejurimile acestora.
• Participarea la tabără implică prezenţa la activităţile din program sub îndrumarea organizatorilor, care vor stabili
programul şi conduita potrivită fiecarui tip de activitate.
Siguranţa participanţilor

• Nu este permisă introducerea în spaţiile de cazare a persoanelor străine de grup; este interzisă introducerea în
spaţiile de cazare a animalelor (câini, pisici).
• Nu este permisă folosirea de cuţite, chibrituri, brichete sau orice alt fel de obiecte care ar putea produce
vătămări sau pagube.
• Nu este permis umblatul la instalaţiile electrice sau folosirea unor instalaţii improvizate. Orice defecţiune se
semnalează organizatorilor taberei.
• Nu este permisă deteriorarea bunurilor din dotarea locaţiei, scoaterea veselei şi a tacâmurilor din sala de mese,
sau a cearceafurilor şi păturilor din camere.
• Participanţii răspund de propriile bunuri personale (telefoane mobile, bani, electonice, bijuterii etc.).
• Nu sunt permise căţărarea pe clădiri, stâlpi, copaci, aplecarea peste ferestre, alergatul pe scări etc.
• Nu este permisă părăsirea taberei fără acordul însoţitorului grupului. Este obligatorie sesizarea conducerii
taberei şi a însoţitorului grupului despre lipsa unei persoane din grup sau a unor bunuri din cameră.
• Pentru identificare şi acces la masă, elevii vor prezenta cartela de masă.
• Nu este permis consumul de tutun, băuturi alcoolice şi alte substanţe interzise în cadrul taberei.
• Nu este permis accesul băieţilor în camerele fetelor şi a fetelor în camerele băieţilor.
Îngrijirea medicală

• Nu este permisă păstrarea în camere a alimentelor perisabile. Organizatorii îşi asumă răspunderea numai
pentru alimentele oferite în sala de mese.
• Tricourile primite din partea organizatorilor trebuie purtate la festivităţile din cadrul taberei.
• Orice problemă de natură medicală va fi adusă imediat la cunoştinţa profesorului supraveghetor. Acesta va fi
informat despre posibile alergii, predispoziţii la diferite boli, precum şi recomandări referitoare la alimentaţie.
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Sancţiuni

• Refuzul de a respecta Regulamentul de ordine interioară a taberei va fi sancţionat. Sancţiunile pot merge de la
mustrări şi până la eliminarea din tabără înainte de termen. În această situaţie, părinţii elevului se angajează să se
deplaseze la locul taberei pentru a asigura transportul elevului către domiciliul acestuia.
• Toate pagubele se vor recupera de la cei vinovaţi sau, dacă aceştia nu sunt depistati, de la întregul grup;
• Eleviilor care nu au respectat Regulamentul de ordine interioară a taberei li se va refuza participarea la
următoarele ediții ale taberei.
• Nerespectarea de către participanţi a Regulamentului de ordine interioară a taberei şi a îndrumărilor organizatorilor
şi supraveghetorilor, urmată de un eventual accident, nu va atrage responsabilitatea de niciun fel a organizatorilor.
Acest document are rol de Regulament intern al taberei Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro. Regulamentul va
fi semnat de fiecare participant la tabără şi de către unul dintre părinţi şi va fi respectat cu stricteţe. Organizatorii
îşi rezervă dreptul de a lua măsuri pentru toate incidentele apărute pe perioada desfăşurării taberei.

Părinte elev (nume, semnătură) ....................................................

Elev (nume, semnătură) .................................
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