
Regulament de ordine interioară
Orășelul Copiilor Danubius 2020

1. Pe timpul activităților din cadrul orășelului copiilor (de regulă între orele 10-16) participanții
se află sub supravegherea voluntarilor (șefilor de ateliere); după amiaza și pe timp de noapte
vor fi supravegheați de către educatori.

2. Participanții vor fi cazați în spațiile de cazare ale Centrului pentru Tineret Seliștat respectiv
Universității  Copiilor  Bărcut  în  camere  cu  mai  multe  paturi  suprapuse  și  băi  pe  hol.
Repartizarea participanților pe locurile de cazare se va face după criteriile stabilite de către
organizatori  (separarea  fetelor  de  băieți,  capacitatea  camerelor,  vârsta  participanților).
Organizatorii  vor  decide  asupra  dorințelor  speciale,  având  în  vedere  criteriile  mai  sus
menționate, dacă li se vor aduce la cunoștință cu cel puțin 10 zile înainte de începerea taberei.

3. Participarea la toate activitățile prevăzute în programul taberei este obligatorie.
4. Pe  tot  parcursul  taberei  participanții  sunt  obligați  să  respecte  îndrumările  voluntarilor,

educatorilor și organizatorilor.
5. Participanții vor avea grijă de materialele puse la dispoziția lor de către organizatori pentru

buna  desfășurare  a  taberei.  Cheltuielie  pentru  orice  stricăciune  a  spațiului  locativ  sau  a
aparaturilor și materialelor puse la dispoziție vor fi suportate de către părinții participantului.

6. Folosirea instalațiilor, aparaturii și uneltelor din dotarea atelierelor este permisă numai sub
îndrumarea și supravegherea voluntarilor.

7. Limba vorbită în tabără este limba germană. Pentru comunicarea cu voluntarii, educatorii și
organizatorii se folosește limba germană.

8. Reguli pentru folosirea telefonului mobil
a.  Pentru  a  nu  perturba  activitățile  din  orășel  și  pentru  a  nu  destabiliza  emoțional  parti
cipantul, este de dorit ca telefonul mobil să nu fie adus în tabără.
b.  Folosirea  de  telefoane  mobile  de  către  participanți  pe  durata  tutror  activităților  cu
prinse în programul taberei este interzisă.
c.  Telefoane  aduse  în  tabără  vor  fi  predate  peste  zi  educatorilor  și  depuse  într-un  loc  
sigur.
d. Organizatorii nu își asumă nici un fel de răspundere pentru telefoane mobile pierdute,  
furate sau deteriorate, în cazul în care nu au fost predate educatorilor.
e. În fiecare dimineață între orele 9 și 10 este permisă contactarea telefonică a familiei (în  
cazul  în  care  participantul  dorește  acest  lucru)  numai  de  pe  telefonul  mobil  al  
educatorului grupei căreia îi este repartizat participantul.
f.  La  sosirea  în  tabără,  părinții  vor  face  cunoștință  cu  educatorul  grupei  căreia  îi  este  
repartizat  copilul  lor.  Vor putea da educatorului  numărul  de telefon pentru a  fi  introdus  
într-un  grup  WhatsApp,  în  care  se  vor  transmite  informații  resp.  fotografii  din  timpul  
activităților. 
g. În situații de urgență părinții au posibilitatea de a suna la telefonul de urgență. Numărul  
va fi comunicat la sosirea în tabără.

9. Persoane străine au acces la tabără numai cu permisiunea organizatorilor. Participanții care
intră  în  contact  cu  persoane  străine  de  tabără  trebuie  să  aducă  acest  lucru  la  cunoștința
voluntarilor, educatorilor sau organizatorilor.

10. Părăsirea taberei fără înștiințarea și acordul organizatorilor este interzisă.
11. Consumul băuturilor alcoolice este interzis  pe toată perioada taberei tuturor participanților

precum  și  voluntarilor  minori.  Fumatul  este  permis  persoanelor  majore  numai  în  locuri
special amenajate.

12. Stingerea se dă la orele 22:30. După această oră nu sunt permise activități zgomotoase.
13. Toți participanții, voluntarii și educatorii taberei sunt obligați să prezinte la sosirea în tabără

fișa de vaccinări și avizul epidemiologic de la medicul de familie. 
14. Orice  fel  de  medicamente  se  administrează  numai  sub  supravegherea  educatorului  și  a

cadrului medical al taberei. Participanți cu probleme de sănătate sunt obligați să aducă acest
lucru la cunoștința organizatorilor.



15. Pentru eventuale cazuri de urgență, părinții sunt obligați să pună la dispoziția organizatorilor
date complete de contact (numere de telefon, adresă, email). Prin aceasta se declară de acord
cu prelucarea acestor date în scopul derulării  în bune condiții  a procesului de înscriere,  a
taberei  precum și  în  scopul  alcătuirii  de  documente  cerute  de  către  autoritățile  locale  și
organizații care sprijină financiar tabăra.

16. Participantul și părinții acestuia se declară de acord cu publicarea în scopuri de promovare
audiovizuală  sau  pe  suport  tipărit  a  activităților  Centrului  pentru  Tineret  Seliștat  și  a
Universității Copiilor Bărcut a materialelor foto și video realizate cu acordul organizatorilor
în timpul taberei și în care apare participantul. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru
materiale  foto și  video realizate  de către  participanți  și  postate  de către  aceștia  pe social
media.

17. Orice fel de problemă se va aduce imediat la cunoștință organizatorilor. 
18. Nerespectarea  acestui  regulament  atrage  după sine suportarea consecințelor,  în funcție  de

gravitatea faptelor.


