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ÎNSCRIEREA ÎN TABĂRĂ  

 Citiți (împreună cu fiul/fiica pe care doriți să o înscrieți). 
 Completați și semnați formularul de înscriere. 
 Plătiți (tabăra costă 700 de lei). 

 Fiul/fiica dumneavoastră sunt înscriși în tabără atunci când ați 
achitat prima rată! 

 Plata taberei se poate face în trei rate: prima rată la 
înscriere, următoarele până în data de 4 august. 

 Online  
 În contul RO49 INGB 0000 9999 1244 2898  
 Menționați numele persoanei pentru care faceți plata.  
 Expediați confirmarea plății la tabaranosp@gmail.com 

 Numerar:  
 La conducătorul taberei (Timi, 0723 226 954)      sau 
 La biroul Noua Speranță (strada Martir Maria Andrei, nr. 2, 

bl. A105, ap. 1, Alina: 0722 273 771). 

 Trimiteți formularul de înscriere. 
 Pe WhatsApp, lui Timi Cazan, 0723 226 954 (conducătorul 

taberei) sau prin e-mail  la adresa tabaranosp@gmail.com     
sau 

 Înmânați formularul completat conducătorului de tabără 
sau la biroul Noua Speranță. 

  
Regulament Echipament 

Alte informații? Plecare și sosire 

Formular înscriere 

E bine să știți 

mailto:tabaranosp@gmail.com
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FORMULAR  
DE ÎNSCRIERE 

Subsemnatul  ........................................................................................................................................................................  

Telefon ........................................................................................ , în calitate de părinte / tutore, doresc 
să înscriu în tabăra de corturi Noua Speranță pentru adolescenți pe fiul / fiica mea  
.......................................................................................................................................................................................................... 

Adresa ........................................................................................................................................................................................ 

Localitatea ............................................................................................ Județul ...............................................................  

e-mail .......................................................................................................................................................................................... 

Telefon ...................................................................................... Data nașterii ................................................................ 

Conform evidențelor medicale și după știința mea, starea de sănătate  a fiului / 

fiicei mele este*.................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 
 
* Dacă nu sunt probleme scrie „sănătos“; dacă ai suferit sau suferi de o boală, scrie: boala, dacă te mai afli 
sub tratament, dacă trebuie să respecți un anumit regim alimentar sau dacă ai interdicție la efort fizic.  

Înțeleg și voi respecta cerința organizatorilor taberei ca înainte de plecarea în 
tabără să aduc o adeverință de la medicul de familie în care se specifică faptul fiul / 
fiica mea este apt/aptă pentru participarea la o tabără de corturi. 
 Sunt de acord cu stocarea și prelucrarea de către organizatorii taberei a datelor 
completate în acest formular, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu 
privire la protecția datelor cu caracter personal. 

Am luat cunoștință de condițiile de desfășurare a taberei de corturi „Noua 
Speranță“, de programul, regulamentul și gradul de disciplină impus și sunt hotărât 
să le aduc la cunoștința copilului și să îi cer respectarea lor. Înțeleg că organizatorii 
taberei (Asociația Religioasă Creștină Noua Speranță Timișoara și persoanele 
delegate de ea pentru conducerea taberei) își asumă responsabilitatea pentru 
integritatea fizică a copilului meu atât timp cât pe tot parcursul taberei (adică intervalul 
de timp dintre îmbarcarea în mijlocul de transport cu care se face deplasarea la 
tabără și debarcarea în Timișoara) el va respecta programul și regulamentul taberei 
și atât timp cât va urma întocmai instrucțiunile primite de la personalul taberei în 
toate activitățile desfășurate.  
 
Data                                        Semnătura părintelui                                           Semnătura copilului 
 
 

Back 
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Regulamentul taberei 

Câteva zile vom locui împreună și vom forma o colectivitate. Ca să ne simţim 

cu toţii bine şi respectaţi, trebuie să ne supunem unor reguli de comportament. 

Nu sunt multe, le poţi citi aici, dar cine vine în taberele Noua Speranţă trebuie 

să consimtă la respectarea necondiţionată a acestui regulament. 

 
Suntem la munte! Pentru ca tabăra să își poată îndeplini scopul 
trebuie să respectăm câteva principii de bază: 

 În perioadele de timp liber din program, orice intenție de 
deplasare în afara taberei (cu excepția celor la izvorul de apă sau 
pentru întreținerea igienei corporale trebuie să fie adusă la 
cunoștința conducătorului taberei sau a unuia dintre asistenți. 

 Participanții au obligația să anunțe imediat conducătorului taberei 
sau unuia dintre asistenţii săi orice problemă gravă ivită. 

 Cu  excepția cazurilor de forță majoră (boală) prezența la activită-
țile care implică participarea celor din tabără este obligatorie. 

 În timpul deplasărilor pe trasee montane grupurile vor fi conduse 
de ghizi; indicaţiile lor trebuie urmate  întocmai, în toate 
privinţele. 

 
Respect reciproc! Buna-cuviință trebuie să caracterizeze relațiile 
dintre toți cei prezenți în tabără, participanți și voluntari: 

 Nu sunt permise: folosirea glumelor murdare sau aluziilor cu 
conotaţie sexuală, atitudini sau cuvinte batjocoritoare la adresa 
voluntarilor sau a celorlalţi participanţi, înjuratul, fumatul, 
consumul băuturilor alcoolice, consumul drogurilor.  

 Trebuie respectate cele mai înalte standarde de transparenţă, 
corectitudine şi morală creştină în relaţiile dintre doi participanţi 
de sex opus, chiar dacă în perioada anterioară taberei între ei au 
existat relaţii de prietenie. 

 Nu se admit acţiuni sau remarci care să jignească un participant, 
indiferent de confesiunea religioasă din care face parte.  

Back 
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 Nu se admite subminarea unităţii taberei prin înfiinţarea unor grupuri 
separatiste în acţiuni şi program. 

 
O tabără curată! Și tu vrei să petreci zilele de tabără într-un mediu 
curat și ordonat. De aceea: 

 Participanţii vor contribui la muncile colective (cum ar fi adunatul 
lemnelor pentru focul de tabără, curăţenia în tabără) şi, în echipe 
mici, vor face pe rând de  serviciu la muncile gospodăreşti. 

 Este obligaţia participanţilor să menţină în stare perfectă tot 
echipamentul taberei, anunţând imediat conducătorului taberei 
orice defect sau disfuncţionalitate ivită. 

 Trebuie respectate cu stricteţe regulile de igienă individuală şi a 
veselei pentru uz personal primită la începutul taberei, precum şi 
regulile de igienă colectivă.  

 Trebuie protejat şi conservat mediul înconjurător şi păstrată 
curăţenia în tabără, în afara acesteia şi pe traseele de drumeţie.  

 
 
 

E bine SĂ știȚI... 
 În tabăra de pe Valea Streiului nu există posibilitatea încărcării 

telefoanelor și nici semnal de telefonie mobilă. În anumite zone 
ale traseelor de drumeție există semnal de telefonie mobilă. 

 În tabără există veselă și tacâmuri. La începutul fiecărei tabere 
acestea sunt igienizate și distribuite participanților. În timpul 
taberei fiecare participant se va îngriji de igiena veselei personale, 
folosind materiale puse la dispoziție de organizatori. Dacă dorești, 
poți să îți aduci vesela personală de acasă. Vei avea nevoie de 
castron, farfurie, cană, lingură, furculiță și o mică tavă.   

 Pune-ți bagajul în geantă de voiaj sau rucsac. NU în valiză sau 
troller! Acestea ocupă loc mult în corturi. Și în plus, le pot rupe sau 
găuri! 

  

Back 
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Echipament PERSONAL 
În tabără vom fi la munte, deci fiecare piesă de 
echipament este necesară! Foloseşte lista aceasta 

când îţi faci bagajul... ar fi neplăcut să uiţi ceva care este chiar 
important! Dacă urmezi un tratament medical, nu uita medicamentele! 

 
NU îți aduce saltea pneumatică! Datorită dimensiunilor, acestea nu pot 
să încapă în apartamentele unora din corturi. În tabără există pentru fiecare 
participant o saltea de poliuretan (izolir) de 10 mm grosime. Dacă vrei, îți poți 
aduce o saltea de tip THERMAREST (autogonflabilă), dimensiunile acestora 
fiind potrivite corturilor. 

Vrei să vii cu cortul propriu? În tabără există un număr limitat de locuri 
pentru instalarea cortului propriu (cort mic, de 1-2 persoane). Ia legătura cu 
conducătorul taberei pentru a verifica dacă îți poți aduce cortul propriu și ce 
condiții trebuie să respecți!  

 

 Rucsac / geantă de voiaj 
 Bocanci / ghete de munte  
 Jachetă fâş impermeabilă 
 Lanternă şi baterii rezervă 
 Sacoşe nylon 5-6 buc. 
 Doi saci de nylon 
 Sac de dormit  
 Izopren / izolir 
 Pelerină de ploaie 
 Adidaşi sau tenişi 
 Şlapi de plajă / sandale apă 
 Căciulă 
 Şapcă de soare 
 Şosete de bumbac 
 Ciorapi de lână 
 Lenjerie de corp 
 Costum de baie 
 Tricouri 

 Cămaşă / bluză groasă 
 Pulover (sau fleece) 
 Trening 
 Pantalon lung 
 Pantalon scurt 
 Prosoape 
 Batiste 
 Trusă igienă personală 
 Hârtie igienică 
 Ghem mic de sfoară 
 Ac şi aţă de cusut 
 Briceag / cuțit mic 
 Prosop de bucătărie 
 Bidon de apă (1-1,5 l.) 
 Pix şi carneţel  
 Biblie 
 Ghiozdan (rucsac tură) 
 Carte de identitate 

Back 
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Informații 
 
 

Pentru informaţii suplimentare despre tabără luați legătura cu Timi 
Cazan (0723 226 954), conducătorul taberei,  sau scrieți un e-mail pe 
adresa tabaranosp@gmail.com. 

Plecare 
Participanții trebuie să fie prezenți luni, 8 august, la ora 800 pe 

strada Oraviţa, în prelungirea străzii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (fostă 
Borzești) la intersecţia cu străzile Albinelor și Nikolaus Copernicus. 
(45°46'16.5"N 21°14'53.4"E, https://goo.gl/maps/z2sh9yMr7GJTNyCM8) 

Participanții care se vor deplasa la tabără pe cont propriu, trebuie să 
fie prezenți luni, 8 august, între orele 1300 - 1400 la locul de tabără de 
pe Valea Streiului.  
(45°31'17.5"N 23°12'55.6"E, https://goo.gl/maps/CW4eBZoyAgR959YG8). 

Sosire         
 În același loc din care s-a plecat, luni, 15 august, în jurul orei 1900. 
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