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Data 21 ianuarie 2022 
 

Fişă de înscriere individuală cu acord parental 
 
Nume / Prenume cercetaş:     

ID de Cercetaş (membri.scout.ro):    

Data naşterii: 

Centru Local (CL): Dacia Felix - Mioveni                                    

Adresă: Str. Radu cel Frumos nr.1, 115400, Mioveni, Argeș 

Nume patrulă:  

 
Nume părinte:                                       

Telefon:          

E-mail: 

 
Activitatea la care vă înscrieţi:  Camp iarnă 2022 „Alice în țara minunilor” 
Perioada: 22 - 24 ianuarie 2021 

Locaţie: Bughea de Sus, jud. Argeș 

 
Necesităţi alimentare/medicale deosebite sau alte aspecte pe care doriţi să le semnalaţi 
organizatorilor: 
 
 
 
A se completa numai de către părintele cercetaşului (cercetaşei) pentru membrii cu vârsta 
sub 18 ani: 
 
Vă rugăm să completaţi această parte a documentului şi să o trimiteţi organizatorilor acţiunii. 
Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” – Centrul Local  Dacia Felix, nu va accepta participarea 
fiului/fiicei dumneavoastră la activitate în lipsa semnăturii dvs. 
 
Subsemnatul/a__________________________________________________________, părinte al/a  
 
______________________________________ prin prezenta, confirm că  sunt de acord ca fiul/fiica 
mea să participe la acţiunea ce se va desfăşura în condiţiile descrise în invitaţie şi autorizez 
organizatorii şi liderul însoţitor_________________________ să întreprindă tot ceea ce este necesar 
pentru siguranţa fiului/fiicei mele şi buna desfăşurare a acţiunii.  
 
Menţionez că am aflat de condiţiile de desfăşurare ale acestei acţiuni cât şi de echipamentul individual 
necesar fiului/fiicei mele, din informarea primită din partea CL şi că sunt de acord cu acestea. 
 
Menţionez că organizatorii şi liderul însoţitor nu vor fi făcuţi responsabili de eventualele abateri de la 
legislaţia ONCR ale fiului/fiicei mele. 
 
Semnătura părinte,       Semnătură/ Ştampila Şef CL / GI 
                      
____________________________          
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DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 
 

Subsemnatul/a _____________________________________________________________________ 

Părinte/tutore  al cercetașului  1. ___________________________________________________ 

 (nume și prenume)  2. ___________________________________________________ 

     3. ___________________________________________________ 

 

declar pe propria răspundere că minorul/minorii de mai sus au fost testați cu test rapid antigen 

realizat cu cel mult 24 de ore de data participării la activitatea „Alice în țara minunilor”, 

desfășurată în perioada 22 – 24 ianuarie 2022 în localitatea Bughea de Sus, jud. Argeș.  

Rezultatul testului a fost:  o NEGATIV   o POZITIV – marcați răspunsul cu x. 

 

Ținând cont de situația sanitară, participarea la acest camp va fi permisă doar în urma unui test 

COVID-19 pe care participanții îl fac cu maxim 24 de ore înaintea plecării. 

 

Declar că am luat la cunoștință următoarele aspecte: 

• CL Dacia Felix își rezervă dreptul de a refuza orice participant care prezintă semne de boală 

specifice la sosire – tuse, rinoree, temperatură peste 37o, alte semne vizibile de boală;  

• CL Dacia Felix își rezervă dreptul de a refuza orice participant care nu prezintă documentele 

„Fișa de înscriere cu acord parental” și „Declarația pe proprie răspundere” completate corect, 

complet și cu semnătura în original; 

• În situația în care autoritățile sau Organizația Națională Cercetașii României interzic sau 

limitează organizarea de activități de acest gen, CL Dacia Felix își rezervă dreptul să 

adapteze, să limiteze, să schimbe condițiile de participare sau chiar să anuleze această 

activitate. 

 

 

Nume și prenume părinte/tutore: _____________________________ 

 

Semnătura:_________________________________________ 


