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Fișă de înscriere  
la Scoala de vară „Micul arheolog”, Costești, 8-14 08 2022 

 
Subsemnatul ___________________ _____________________ ___________________ posesor al CI, 
seria____, nr_____________________, emis de_____________________ ___________________, 
CNP____________________________ cu domiciliul în __________________________ str. 
____________________________________ județ _______________, telefon __________________, 
e-mail__________________________ ________________, în calitate de părinte/ tutore al  
_________________________________________________, CNP____________________________, 
școala _______________________ din localitatea ________________________ jud. _____________  
 
sunt de acord ca ace(a)sta să participe la Scoala de vară „Micul arheolog”, organizată la Centrul de 
Agrement Costești, județul Hunedoara, în perioada 8 – 14 august 2022, în cadrul proiectului Capitala 
Daciei - Muzeu viu al patrimoniului cultural  european - LOT 3, unde cazarea, cele trei mese zilnice și 
transportul în excursii (exclusiv) sunt oferite patricipanților cu titlu gratuit.  
 
Am înțeles, sunt de acord și mă asigur ca la sosirea în incinta Centrul de Agrement Costești, fiul /fiica mea 
să aibă asupra sa și să prezinte: fișa de înscriere completată în original, un aviz epidemiologic de la 
medicul de familie, parafat, cu mențiunea clinic sănătos pentru întoarcerea în comunitate, eliberat cu 
maxim 48 de ore înainte de sosire și o listă-inventar cu toate bunurile aflate asupra copilului.  
 
Am înțeles necesitatea și sunt de acord ca organizatorii programelor să ia masuri privind desfașurarea 

actelor medicale necesare sănătății fiului meu/fiicei mele pe perioada școlii de arheologie cu acordul a cel 

puțin unuia dintre părinți/tutori. Menționez că fiul/fiica este sub tratament medical pentru _______ 

______ ______________ și sunt prescrise de medic următoarele medicamente ____________________ 

__________________ care trebuie administrate conform shemei (*dacă sunt multe se poate face listă separată) 

__________ _______________________ ________________________ _________________________ 

______________________________________________________. De asemenea menționez că fiul/fiica 

este alergic(ă) la ____________________ _____________________ ______________. Alte observatii 

medicale______________ _________________ _______ ______________ ___________ 

________________ _______________ 

Am înțeles, sunt de acord și mă asigur că fiul/fiica a fost informată și a înțeles că pe perioada Școlii de 
vară trebuie să respecte următoarele reguli de grup și individuale:  

- Este obligatorie respectarea indicaţiilor oferite de organizatori și monitori. 
- După 4 ore de la intrarea în Complexul de Agrement Costești este interzis consumul și aducerea 

în tabără a produselor perisabile (ex. sandwich, tort, lactate) și a următoarele produse: 
Pepsi/Cola, băuturi carbogazoase, snacksuri, chipsuri, semințe și energizante. 

- Sub nici o formă nu se vor consuma ciuperci, plante, fructe de pădure etc. sau apă din izvoare, 
pârâuri, lacuri, fără acordul organizatorilor sau a monitorilor. 

- Nimeni nu părăsește grupul, activitatea sau incinta Centrului de Agrement fără să anunțe 
organizatorii/monitorii și fără să primească acceptul acestora.  

- Este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice și de substanțe: nocive, stupefiante, 
halucinogene, etnobotanice sau ilegale.  

- Fiecare participant va respecta permanent regulile de igienă și curățenie (în incintă – grupurile 
sanitare, locul de cazare, de masă, de activități, în mijoacele de transport și în locul în care se 
efectuează excursiile).  

- Nu se vor aventura în jocuri periculoase, nu vor deține obiecte periculoase (artificii, explozibili, 
substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte contondente, tăioase (bricege, etc), puști cu bile, 
lasere etc.) și nu se vor angaja în manifestări violente sau cu tentă sexuală față de alți 
participanți.  
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- Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin; în cazul în care găsesc astfel de obiecte, 
vor anunța imediat organizatorii și monitorii. 

- Programul de vorbit la telefon trebuie respectat și este stabilit între orele 07.00- 08.00 dimineața 
20.00-22.00 seara. Nu este permisă folosirea telefonului personal în timpul activităților 
organizate. După ora stingerii nu se mai folosesc aparatele electronice. 

- Este obligatorie respectarea programului de masă, de activități și în special a orelor de odihnă. 
- Se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute și este interzisă introducerea în 

spațiile de cazare a persoanelor străine de grup. 
- Se va evitarea deținerea de medicamente. Orice problemă de natură medicală va fi adusă la 

cunostința cadrelor medicale. 
- Este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii; este interzis accesul 

la instalațiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranță, precum și folosirea unor 
instalații improvizate; orice defecțiune se semnalează organizatorilor sau monitorilor. 

- Este interzisă distrugerea intenţionată a bunurilor (mobilier, echipamente tehnice, materiale 
pentru activități, etc.); în cazul unor distrugeri involuntare, părinţii vor suporta contravaloarea 
reparaţiilor.  

- La plecarea din spațiile de cazare se controlează ca geamurile și ușile de acces să fie bine închise; 
dacă se constată defecțiuni se vor informa organizatorii și monitorii. 

- Se anunță imediat organizatorii și monitorii despre dispariția unei persoane din grup, a unor 
bunuri personale, sau despre orice încălcare a regulilor de mai sus.  
 

Am înțeles și sunt de acord ca în cazul încălcării parțiale sau totale a regulilor de mai sus fiul/fiica mea să 
fie sancționată cu eliminarea din cadrul Scolii de vară și dacă este cazul să plătesc contravaloarea 
pagubelor produse de fiul/fiica mea. 
 
Am înțeles și sunt de acord cu Programul Scolii de vară care se desfășoară conform tipicului: la ora 7.00 
trezirea, timp pentru igiena personală, mic dejun, ateliere/activități (prezentări de materiale video, 
activități în exterior), prânz, timp personal (siesta), excursii sau activități în exterior (jocuri), cina, program 
de seară (video sau muzică), iar la ora 22.00- 22.30 stingerea.  
 
Am înțeles și sunt de acord ca organizatorii și monitorii să documenteze activitățile Scolii de vară care 
includ pe fica/fiul meu prin fotografii și înregistrări video. Am înțeles și sunt de acord ca materialele foto, 
video, audio astfel rezultate să fie folosite în scop necomercial la promovarea proiectului și a activităților 
desfășurate de organizatori. 
 

Semnătura părinte/tutore____________________________ Data _________________ 
 
 
Mențiune specială.  - Este dorința mea ca fiul/fiica mea să participe la activitățile Școlii de vară pe 
timpul zilei, fără a se folosi de cazarea oferită gratuit de organizatori.  
Am înțeles și sunt de acord ca responsabilitatea asupra securității și stării de sănătate a copilului meu îmi 
revine în totalitate după ce acesta a părăsit incinta Complexului de Agrement Costești și am obligația de a 
mă îngriji ca acesta să revină în ziua următoare pentru a lua parte la activități. 

Semnătura părinte/tutore_______________________________ 
 

*Pentru participarea în bune condiții la activitățile școlii de vară, recomandăm ca fiecare participant să aibă: 

rucsac/ghiozdan, bocanci/ghete drumeție impermeabili + a doua pereche de încălțăminte de tip sport, 
pantaloni lungi și pantaloni scurți pentru drumeție/activități sportive, tricouri, bluză de tip polar, hanorac 
împotriva vântului, bluză cu mânecă lungă etc., jachetă mai groasă, șapcă/pălărie pentru protecție solară, 
ciorapi înalți și lenjerie intimă, pelerină de ploaie sau jachetă impermeabilă, șlapi sau încălțăminte pentru 
interior, lanternă, bidon pentru apă (termos sau sticlă din plastic, maximum 1 L), trusă de toaletă (gel de duș, 
prosop, pastă + periuță de dinți etc.), Autan (spray anti-țânțari/căpușe, cremă plajă cu factor de protecție 50+, 
sac pentru rufele murdare. 
**La finalizarea Școlii de vară, la cererea părinților, putem trimite parte din materialul fotografic sau video 
înregistrat în timpul activităților. 


