Formular de înscriere
*Nume participant:
Vârsta:

*Sex: M

*Prenume participant:

*Data nașterii:

F

*E-mail:

*Telefon:

*Nume și prenume părinte/tutore:
*Adresa actuală:
*Telefon:

*E-mail:

*Copilul dumneavoastră a mai fost în taberele noastre?
Da / Nu
*Dacă răspunsul este NU vă rugăm să precizați de unde ați aflat despre taberele organizate de noi:
Internet;
Reviste sau ziare;
Prieteni;
Facebook;
Altă sursă (vă rugăm precizați):

*Tabăra aleasă:
1. Tabără de Limba Spaniolă: 22-27 iulie
2. Tabără de Limba Engleză: 29 iulie-3 august
3. Tabără la Madrid: 19-25 august
4. Tabără în Gran Canaria: 1-8 septembrie
Pentru taberele de limbi străine vă rugăm să precizați nivelul participantului (A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2), respectiv
începător: / mediu: / avansat:
.
*Varianta de plată aleasă:
A: Integral:
B: Avans
Dovada efectuării plății (foto/scan) se va trimite pe e-mail la centrul.sebastian@gmail.com sau pe WhatsApp:
004 0729 0729 00. Plata se va face în contul Asociaţiei Centrul de Copii și Tineret Sfântul Sebastian cu menţiunea
(nume participant sau nume grup). Banca: Banca Comercială Română, Sediul băncii: Bulevardul 15 Noiembrie 90A,
Brașov, cod 500102, România, Codul SWIFT: RNCBROBU, IBAN:
 RO43RNCB0053143080290004 - pentru Euro;
 RO27RNCB0053143080290001 pentru Ron/Lei
*Am citit regulamentul taberei publicat pe site-ul www.taberenationale.ro și sunt de acord cu el.
Da /
/ Nu
Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Copilul dumneavoastră suferă de vreo boală care nu-i permite efortul susținut sau activități în natură?
2. Copilul dumneavoastră știe să înoate?
3. Copilul dumneavoastră are nevoi speciale medicale (este sub tratament, alergii, anemii, astm sau predispoziţii
la alte boli etc.)?
4. Copilul dumneavoastră are nevoi speciale alimentare: alimente contraindicate, excepţii (ex. vegetarian)?
 Mă angajez ca la sosirea în tabără, participantul să aibă asupra lui formularul de înscriere în original și
adeverința medicală din care să rezulte că este apt pentru participarea în tabără.
 Sunt de acord ca datele mele de identificare și de contact sa fie utilizate pentru a înscrie în tabăra de vară
pe_____________________, tabără organizătă de Asociația Centrul de Copii și Tineret Sf. Sebastian din Brașov.
Menționeaz în mod explicit că toate datele cu caracter personal detaliate în acest formular de înscriere, sunt colectate
și prelucrate în acord cu termenii statuați de articolele Regulamentului UE Nr.679/2016, intrat în vigoare în România
la data de 25.05.2018. Datele cu caracter personal (nume, prenume, numar telefon, adresa de domiciliu) nu sunt
distribuite unor terțe părți pentru orice alt scop. Aceste date sunt prelucrate în condiții de siguranță păstrând caracterul
lor privat.
Semnătură părinte/tutore:
Semnătură participant tabără:
Vă mulțumim

