Regulamentul de func ționare a aparatelor de joac ă pentru copii din cur țile
parohiale B ărcut si Seli ștat

§ 1 Telescaunul pentru copii și p ăianjenul de c ățăr are in curtea parohial ă a Bisericii Evanghelice
C.A. B ărcut au fost realizate de c ătre Școala Profesional ă pentru Pedagogie Social ădin Hamburg
Altona FSP2, având în vedere contribu ția deosebit ă pentru dezvoltarea personalit ății în spiritul
pedagogiei de aventur ă, dând copiilor și tinerilor posibilitatea de a inv ăța în a se descurca într-un
mediu cu risc limitat și supravegheat. Trambulina pentru copii și pista de popice în curtea
parohial ă a Bisericii Evanghelice C.A. Seli ștat au fost finan țate de programul Youth-Bank din
partea Funda ției Comunitare a Țăr ii F ăg ăra șului, Șantierul Copiilor B ărcut a fost realizat în
cadrul programului „ Știin țescu“ finan țat de Funda ția Comunitar ăa Țăr ii F ăg ăra șului.
§ 2 Având în vedere gradul de risc, aparatele se folosesc pe r ăspundere proprie respectiv
r ăspunderea organiza ției care conduce tab ăra. În cazul adul ților r ăspunderea este exclusiv a
acestora, în cazul copiilor r ăspunde educatorul care supravegheaz ăactivitatea.
§ 3 Se recomanda organizatorilor taberelor înainte de folosire s ă fac ă un instructaj premerg ător.
Supraveghetorul se va asigura c ă atmosfera este una sportiv ă și de fair-play și to ți se
concentreaz ă la maxim. In caz contrar, va interzice respectiv va întrerupe folosirea aparatelor.
§ 4 Organizatorii taberelor împreun ă cu supraveghetorii vor avea grij ă ca minorii s ă nu
foloseasc ă aparatele nesupravegheat respectiv f ăă
r instructaj.
Pista de popice
§ 5 Supraveghetorul este r ăspunzator 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 c ă popicele și bilele nu sunt folosite în alte scopuri decât cele
prev ăzute de regulamentul jocului.
Trambulina
§ 7 Pentru evitarea accidentelor trambulina se utilizeaz ă concomitent doar de o singur ăpersoan ă.
Pentru protejarea trambulinei, aceasta se utilizeaz ădoar f ăă
r înc ăță
l minte.

Șantierul copiilor
§ 8 Copiii vor purta c ăști și m ănu și de protec ție și nu vor folosi uneltele în alte scopuri decât cele
de șantier. Supraveghetorul va avea grij ă ca zidurile construite de copii s ă fie consolidate bine
astfel încât s ă nu se pr ăbu șeasc ă asupra copiilor.

Telescaunul pentru copii
§ 9 Organizatorii taberelor pot permite folosirea telescaunului numai dup ă un instructaj
premerg ător și dup ă semnarea lu ării la cunostiin ță a acestui regulament.
§ 10 Instructajul cuprinde atragerea aten ției ferme c ăutilizatorul telescaunului trebuie s ăse a șeze
bine pe scaun, s ă se țin ă cu ambele mâini pe tot parcursul utiliz ării și s ă se concentreze bine. La
cerere se poate pune la dispozitie un ham.
§ 11 Este strict interzis ă plimbarea minorilor pe telescaun f ăă
r supraveghetor care a semnat acest
regulament.
§ 12 Supraveghetorul, înainte de a permite copiilor plecarea cu telescaunul, trebuie s ă verifice
acesta facând o tur ă proprie. Când permite copillor accesul la telescaun, trebuie sa stea în partea
de sus, respectiv în locul de unde se face plecarea in vederea verific ării dac ă minorul este bine
a șezat pe scaun și a prins tija de sus ținere cu ambele mâini. Ori de câte ori este necesar va
explica din nou cât de important ă este concentrarea maxim ă. În cazul în care constat ă semne de
sl ăbire a concentra ției sau distragere a aten ției din orice motive, trebuie s ăinterzic ăutilizarea.
§ 13 Pentru o mai bun ă obi șnuire cu modul de func ționare a telescunului, suger ăm
supraveghetorilor sa utilizeze la început doar partea de jos a traseului, iar numai dupa ce copiii au
con știentizat toate demersurile, s ăle permit ă plecarea de sus.
§ 14 Este strict interzis ă for țarea unui copil la plimbare. Mai mult, în cazul în care un copil are
orice dubiu vizavi de plimbare sau îi este team ă de aceasta, supraveghetorul trebuie s ă se
comporte astfel incât acest copil s ă nu se simt ă în afara comunit ății celorlal ți copii din aceast ă
cauz ă.

F ăg ăra ș, 12 februarie 2021

Biserica Evanghelic ă C.A. F ăg ăra ș
Prt. dr. Johannes Klein
Am luat la cunostiin ță:

B ărcut, _____________________
(data)

Nume, prenume: ___________________________

___________________________
(semnatura)

