
Regulamentul de funcționare a aparatelor de joacă pentru copii din curțile
parohiale Bărcut si Seliștat

§ 1 Telescaunul pentru copii și păianjenul de cățărare in curtea parohială a Bisericii 
Evanghelice C.A. Bărcut au fost realizate de către Școala Profesională pentru Pedagogie Socială din
Hamburg Altona FSP2, având în vedere contribuția deosebită pentru dezvoltarea personalității în 
spiritul pedagogiei de aventură, dând copiilor și tinerilor posibilitatea de a invăța în a se descurca 
într-un mediu cu risc limitat și supravegheat. Trambulina pentru copii și pista de popice în curtea
parohială a Bisericii Evanghelice C.A. Seliștat au fost finanțate de programul Youth-Bank din
partea Fundației Comunitare a Țării Făgărașului, Șantierul Copiilor Bărcut a fost realizat în
cadrul programului „Științescu“ finanțat de Fundația Comunitară a Țării Făgărașului.

§ 2 Având în vedere gradul de risc, aparatele se folosesc pe răspundere proprie respectiv
răspunderea organizației care conduce tabăra. În cazul adulților răspunderea este exclusiv a 
acestora, în cazul copiilor răspunde educatorul care supraveghează activitatea.

§ 3 Se recomanda organizatorilor taberelor înainte de folosire să facă un instructaj 
premergător. Supraveghetorul se va asigura că atmosfera este una sportivă și de fair-play și toți se 
concentrează la maxim. In caz contrar, va interzice respectiv va întrerupe folosirea aparatelor.

§ 4 Organizatorii taberelor împreună cu supraveghetorii vor avea grijă ca minorii să nu 
folosească aparatele nesupravegheat respectiv fără instructaj. 

Pista de popice
§ 5 Supraveghetorul este răspunzator pentru eventualele pagube produse din culpa lui. 

Pentru a evita acestea, va cere de la responsabilii Centrului pentru Tineret popicele si bilele si le va
inapoia dupa folosire acestora.

§ 6 Supraveghetorul se va asigura că popicele și bilele nu sunt folosite în alte scopuri decât 
cele prevăzute de regulamentul jocului.

Trambulina
§ 7 Pentru evitarea accidentelor trambulina se utilizează concomitent doar de o singură 

persoană. Pentru protejarea trambulinei, aceasta se utilizează doar fără încălțăminte.

Șantierul copiilor
§ 8 Copiii vor purta căști și mănuși de protecție și nu vor folosi uneltele în alte scopuri decât 

cele de șantier. Supraveghetorul va avea grijă ca zidurile construite de copii să fie consolidate bine
astfel încât să nu se prăbușească asupra copiilor.

Telescaunul pentru copii
§ 9 Organizatorii taberelor pot permite folosirea telescaunului numai după un instructaj

premergător și după semnarea luării la cunostiință a acestui regulament.

§ 10 Instructajul cuprinde atragerea atenției ferme că utilizatorul telescaunului trebuie să se 
așeze bine pe scaun, să se țină cu ambele mâini pe tot parcursul utilizării și să se concentreze bine. 
La cerere se poate pune la dispozitie un ham.

§ 11 Este strict interzisă plimbarea minorilor pe telescaun fără supraveghetor care a semnat 
acest regulament.

§ 12 Supraveghetorul, înainte de a permite copiilor plecarea cu telescaunul, trebuie să 



verifice acesta facând o tură proprie. Când permite copillor accesul la telescaun, trebuie sa stea în 
partea de sus, respectiv în locul de unde se face plecarea in vederea verificării dacă minorul este 
bine așezat pe scaun și a prins tija de susținere cu ambele mâini. Ori de câte ori este necesar va 
explica din nou cât de importantă este concentrarea maximă. În cazul în care constată semne de 
slăbire a concentrației sau distragere a atenției din orice motive, trebuie să interzică utilizarea.

§ 13 Pentru o mai bună obișnuire cu modul de funcționare a telescunului, sugerăm
supraveghetorilor sa utilizeze la început doar partea de jos a traseului, iar numai dupa ce copiii au
conștientizat toate demersurile, să le permită plecarea de sus.

§ 14 Este strict interzisă forțarea unui copil la plimbare. Mai mult, în cazul în care un copil 
are orice dubiu vizavi de plimbare sau îi este teamă de aceasta, supraveghetorul trebuie să se
comporte astfel incât acest copil să nu se simtă în afara comunității celorlalți copii din această
cauză.
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