
CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA TABARA GIFTED EDUCATION “TECHNOLOGY ADVANCED 

LEARNING” DESFASURATA DE ASOCIATIA GIFTED EDUCATION FOR FAMILY 

 

Conditiile generale prezentate in aceasta sectiune sunt guvernate de legea romana si sunt valabile pentru 

tabara gifted education “Technology Advanced Learning” (denumita in continuare TAL sau tabara) organizata 

de Asociatia Gifted Education for Family, denumita in continuare “Organizatorul”. 

Asociatia Gifted Education for Family este o asociatie non-profit, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nordului nr. 

94F, sector 1, al carei obiect de activitate este, intre altele, cercetarea si organizarea de programe gifted 

education si tabere pentru copii si parinti. 

Beneficiarul / Participantul este definit ca fiind o persoana fizica – copil, denumit in continuare “Copilul” sau 

“Beneficiarul” care participa la tabara TAL.  

Acestea sunt conditiile generale care vor reglementa raporturile juridice dintre parti. In completarea lor, se 

va completa o Fisa de inscriere, se va semna un Contract de prestari servicii si o Declaratie pe proprie 

raspundere de catre Reprezentantul Legal (“RL”), pentru copilul sau, care va atesta faptul ca, copilul inscris 

la TAL este apt sa desfasoare toate activitatile mentionate in programul taberei. 

I. DISPOZITII GENERALE 

In vederea participarii la TAL, RL va completa si semna in primul rand Formularul de inscriere, aflat aici: 

http://kogaionacademy.ro/programe/tabara-technology-advanced-learning/inscriere/ . 

RL va semna o Declaratie pe proprie raspundere privind starea de sanatate a copilului inscris, prin care va 

asigura Organizatorul ca a luat la cunostinta despre programul TAL si activitatile ce urmeaza a se desfasura 

pe perioada taberei si ca, copilul sau nu sufera de boli cronice medicale, ca este apt de a desfasura toate 

activitatile din program si ca nu se afla sub tratament pentru diverse afectiuni psihice. 

1.1. RL ce completeaza documentele de inscriere declara implicit ca are calitatea legala de a inscrie 

copilul in tabara, existand acordul celuilalt parinte. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea 

pentru eventuale situatii de lipsa de informare intre parintii separati / divortati. 

1.2. RL este singurul responsabil de informatiile furnizate Organizatorului, altor participanti la tabara 

sau altor persoane implicate in orice mod in desfasurarea taberei. 

1.3. Cel mai tarziu in prima zi de cazare inclusiv, RL este obligat sa plateasca contravalorea taberei si 

sa semneze toate documentele aferente taberei. La tabara pot participa doar persoanele care au 

completat si semnat toate documentele aferente participarii in tabara si au achitat suma 

integrala aferenta taberei pana inclusiv in prima zi de cazare. 

1.4. Transportul pana si de la locul desfasurarii taberei nu este inclus in pretul Contactului si va fi 

suportat separat de catre participant.  

1.5. Programul taberei si orarul activitatilor se regasesc pe site-ul www.kogaionacademy.ro, pe pagina 

programului TAL: http://kogaionacademy.ro/programe/tabara-technology-advanced-learning/ si 

pot fi downloadate oricand de RL. Tabara se desfasoara pe perioada a 10 zile (9 nopti). Termenul de 

desfasurare a programului educational nu poate fi prelungit decat pentru motive bine intemeiate si 

doar la initiativa Prestatorului, RL fiind anuntati din timp de acest lucru pentru a-si putea exprima 

optiunea de a mai ramane sau nu peste termenul agreat initial. Daca, din motive obiective, unul 

dintre mentori nu va putea fi prezent la una sau mai multe dintre activitatile taberei, acest lucru nu 

va afecta cu nimic data oficiala de incepere si inchidere a taberei stabilita pentru toti participantii. 

In acest sens, Organizatorul va asigura un alt mentor care sa sustina in locul acestuia activitatile 

taberei. 
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1.6. In cazuri exceptionale, locul anuntat de Organizator ca fiind spatiul unde se vor desfasura 

evenimentele poate sa fie mutat daca, din cauze bine intemeiate, tabara nu mai poate avea loc 

la respectiva adresa. RL vor fi anuntati in acest sens de indata prin transmiterea unui mesaj prin 

e-mail si/sau pe site-ul si/sau pe paginile de Facebook ale Organizatorului. Mutarea 

evenimentului intr-un alt loc cu conditii similare de confort, nu constituie un motiv pentru 

rambursarea pretului programului pentru care s-a facut rezervarea. 

1.7. Daca tabara urmeaza a fi reprogramata, suma deja platita de RL ramane valabila pentru noua 

data sau se va rambursa, in functie de optiunea RL. 

1.8. Daca in timpul desfasurarii activitatilor la care participa, RL doreste sa il retraga pe copilul sau, 

nu poate pretinde Organizatorului sa ii restituie banii proportional cu partea din program la care 

acesta renunta sa o frecventeze. Organizatorul este cel care va decide rambursarea integrala sau 

partiala a contravalorii taberei, in urma evaluarii motivelor de nemultumire, precum si a nivelului 

de implicare a Beneficarului pe parcursul taberei si il va informa in scris pe RL asupra deciziei de 

rambursare. 

1.9. Organizatorul poate realiza modificari in ceea ce priveste informatiile comunicate public (pe site) 

sau direct pe e-mail-ul persoanelor inscrise, cu privire la tabara; de exemplu, pot aparea 

schimbari in programul taberei sau modificari in numele mentorilor. Organizatorul se obliga sa 

pastreze acelasi nivel al prestatiei, indiferent de modificarile care pot aparea ulterior. 

1.10. Organizatorul este responsabil doar de informatiile transmise pe site, nu si de zvonuri sau 

informatii false raspandite de terte persoane, indiferent de mijlocul folosit de acestea. De aceea, 

toate datele si informatiile referitoare la evenimentele pe care le desfasoara vor fi postate doar 

pe site-ul Organizatorului si sunt singurele fata de care acesta poate fi tras la raspundere. 

1.11. In cazul in care unul dintre participanti nu poate sa participe la tabara, acesta poate sa cesioneze 

contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile cerute de Organizator (prin 

prezentul document, documentul de prezentare al taberei, Fisa de inscriere sau Contractul de 

prestari servicii), cu obligatia de a anunta in scris Organizatorul si acesta sa isi dea 

consimtamantul. Acordul scris al Organizatorului trebuie comunicat cedentului in termen de 

maxim 10 zile de la data la care cedentul a cerut in scris Organizatorului consimtamantul si va 

avea la baza declaratia cedentului privind informarea tertului si acceptarea de catre acesta a 

tuturor clauzelor contractuale, precum si asumarea raspunderii solidare de catre RL al 

participantului cedent alaturi de RL al tertului cesionar pentru plata integrala si la termen a valorii 

totale a cel putin aceluiasi numar de locuri in cadrul taberei. RL al tertului care va lua locul 

Beneficiarului in cadrul taberei va fi obligat sa semneze Declaratia pe proprie raspundere. 

Ambele persoane vor fi obligate solidar la plata cheltuielilor suplimentare generate de 

schimbarea identitatii participantului initial sau oricare prejudicii cauzate Organizatorului, daca 

acestea apar. 

1.12. In cazul in care, din motivele prevazute in aceste Conditii generale, Participantul este inlaturat 

din tabara de catre Organizator in timpul desfasurarii acesteia si RL al Participantului in cauza 

refuza sa paraseasca locul de cazare, Organizatorul va lua toate masurile care se impun pentru 

ca acesta sa elibereze camera pe care o ocupa. 

1.13. In cazul in care RL doreste sa retraga Participantul cu mai putin de 30 de zile din tabara, 

Organizatorul ii va putea returna suma platita in situatia in care o alta persoana doreste sa 

participe in locul familiei respective; de asemenea, Oranizatorul poate face o oferta in numele 

Participantului care doreste retragerea, oferind minim 15% discount unei familii care sa preia 

locul acesteia. In aceasta situatie, RL al Participantului va primi cv sumei platite mai putin 

discountul acordat familiei copilului beneficiar. 

 

II. REGULI DE CONDUITA 



2.1. Accesul in spatiul unde se vor desfasura activitatile se va face strict in baza rezervarii care a fost 

platita integral la data primei zile de incepere a taberei. In acest sens, participantii vor fi 

identificati de Organizator si personalul pensiunii unde urmeaza a fi cazati, pe baza Formularului 

de inscriere completat de RL. Daca, indiferent de motiv, participantul ajunge mai tarziu fata de 

data si ora anuntate ca fiind cele de incepere a taberei, RL al acestuia nu va avea dreptul sa 

pretinda ca activitatile desfasurate pana la data sosirii lui sa fie reluate si nici nu va avea dreptul 

la o restituire proportional a pretului pe care l-a platit pentru rezervarea unui loc. 

2.2. Participantii nu pot sa vina insotiti de alte persoane care nu au platit o rezervare, in acest sens 

Organizatorul avand dreptul de a refuza accesul oricarei persoane straine la tabara si de a 

indeparta astfel de persoane, in orice moment, pe durata desfasurarii activitatilor taberei. 

2.3. Participantii sunt obligati sa pastreze in buna stare, sa nu deterioreze sau sa nu distruga resursele 

si bunurile Organizatorului si/sau Pensiunii si sa nu faciliteze in niciun fel astfel de actiuni. De 

asemenea, ei nu au dreptul sa ia, sa vanda, sa imprumute, sa dea, sa ascunda sau sa instraineze 

prin oricare alta modalitate bunurile si/sau valorile aflate in proprietatea Organizatorului si/sau 

Pensiunii, indiferent daca se afla in spatial unde se va desfasura tabara sau in afara lui, si nici sa 

faciliteze astfel de actiuni, indiferent de starea sau de valoarea acestei proprietati. 

2.4. In caz de stricaciuni, distrugeri, instrainari sau orice atingeri aduse bunurilor Organizatorului / 

Pensiunii, care reduc valoarea sau capacitatea de utilizare norTALa a acestora, din vina 

participantului, vor fi aplicabile dispozitiile legale cu privire la raspunderea penala si/sau 

raspunderea civila delictuala. In cazul art. 2.3. si art. 2.4., Organizatorul este indreptatit sa 

rezilieze unilateral Contractul de prestari servicii cu persoanele vinovate de savarsirea unor astfel 

de fapte, in conditiile prevazute in art. urmator. 

2.5. Participantii sunt obligati sa aiba un comportament civilizat si respectuos fata de toate 

persoanele implicate in cadrul activitatilor taberei, indiferent ca este vorba de alti participanti, 

persoane angajate ale Organizatorului, mentori, personalul pensiunii si orice alta persoana care 

se ocupa de buna desfasurare a taberei. In cazul incalcarii repetate a acestor obligatii si/sau in 

functie de gravitatea faptei, Organizatorul este indreptatit sa rezilieze Contractul de prestari 

servicii cu RL al beneficiarului si sa ceara acestuia sa paraseasca locul de cazare. Rezilierea se face 

in baza unei notificari inmanate direct participantului sau transmisa pe e-mail-ul acestuia, fara a 

fi nevoie ca participantul in cauza sa fie pus in intarziere (fiind vorba despre o fapta ilicita 

extracontractuala), fara a apela la concursul instantelor de judecata si fara vreo alta forTALitate 

prealabila. 

2.6. Participantii sunt obligati sa nu expuna, ofere sau transmita celorlalti participanti la tabara, 

organizatorilor sau personalului pensiunii niciun material defaimator, nepotrivit, abuziv, obscen, 

ofensiv, cu conotatii sexuale, amenintator, care sa ofenseze rasial, sa fie illegal sau sa violeze sau 

sa lezeze orice alte drepturi ale partilor implicate, indiferent de suportul acestuia (pe hartie, 

electronic, etc.) 

2.7. In cazul in care, prin conduita necorespunzatoare, unul sau mai multi participant deranjeaza, 

impiedica sau ingreuneaza in orice mod desfasurarea norTALa a taberei, asa cum aceasta a fost 

stabilita de Organizator, acesta este indreptatit sa ceara persoanei / persoanelor in cauza sa 

paraseasca spatiul unde au loc activitatile taberei si locul de cazare. Participantul este obligat sa 

elibereze locul de cazare in aceeasi zi in care a fost informat de Organizator ca trebuie sa 

paraseasca locul de desfasurare a taberei, sau cel mai tarziu a doua zi (daca, de exemplu, 

incidentul s-a petrecut in timpul noptii), sens in care RL al copilului este obligat sa soseasca in cel 

mai scurt timp in tabara pentru a lua copilul. RL al persoanei evacuate nu va avea dreptul sa ceara 

restituirea proportionala a valorii taberei, aceasta fiind retinuta de Organizator cu titlu de daune-

interese pentru pagubele ce i s-au cauzat; Organizatorul are dreptul sa solicite si alte daune 

interese in afara celor mentionate anterior. 



2.8. Este strict interzis consumul de droguri sau alte substante periculoase in spatiul de desfasurare 

a taberei/locul de cazare/restaurant sau traficul/incercarea de a trafica astfel de substante. De 

asemenea, este interzis participantilor sa vina in tabara cu obiecte contondente, arme sau orice 

alte dispozitive asimilate acestora. Aceste fapte reprezinta infractiuni si vor fi pedepsite conform 

prevederilor legii penale in vigoare. 

2.9. In tabara nu sunt permise aniTALele de companie. 

2.10. Utilizarea, copierea, distribuirea, transmiterea, afisarea, publicarea, transferarea, crearea de 

opere derivate, modificarea sau reproducerea (in scop comercial) al oricarui material la care 

participantii au acces de-a lungul participarii lor la tabara este strict interzisa si se pedepseste 

potrivit legii. Organizatorul este singurul indreptatit sa faca poze si sa inregistreze cursurile din 

tabara. Toate activitatile de instruire ce se vor desfasura pe parcursul taberei sunt protejate de 

drepturile de autor care apartin Organizatorului. 

2.11. Organizatorul are dreptul sa inregistreze oricare dintre activitatile de instruire, precum si 

imagini cu participantii in spatiul taberei. Prin intrarea in spatiul taberei, Participantii isi dau in mod 

expres acordul ca materialele foto, audio sau video realizate pe parcursul activitatilor educationale 

sa poate fi utilizate pentru promovarea obiectului de activitate al Asociatiei, fara a afecta negativ 

imaginea copilului, parintilor sau a familiei in ansamblul sau; Promovarea poate fi facuta pe orice 

mijloc de publicitate, incluzand dar fara a se limita la paginile de Facebook 

https://web.facebook.com/kogaionacademy.ro sau pe site-ul http://kogaionacademy.ro/ , sau orice 

site subsecvent. In toate materialele de promovare, Organizatorul se obliga sa nu foloseasca numele 

persoanelor asociate fotografiilor sau materialelor video, decat cu acordul expres, scris, al 

persoanelor respective.  

2.12. Raspunderea pentru bunurile aduse de Participanti la locul de cazare urmeaza regulile generale 

ale raspunderii contractuale ale hotelierilor, prevazute de noul cod civil.  

2.13. Astfel, pentru bunurile aflate in pensiunea in care este cazat Participantul, persoanele care se 

ocupa de gazduire sunt raspunzatoare, potrivit dispozitiilor legale, pentru prejudiciul cauzat 

privind furtul, distrugerea sau deteriorarea acestora. Aceeasi raspundere poate fi angajata si 

pentru vehiculele participantilor lasate in parcarea exterioara a pensiunii, precum si pentru 

bunurile care, in mod obisnuit, se gasesc in acestea.  

2.14. Pentru toate celelalte bunuri aflate in afara spatiului de cazare, exista obligatia de raspundere in 

fata Participantilor doar daca o persoana desemnata de Organizator sau de persoana care 

asigura cazarea isi asuma obligatia de supraveghere pe perioada cazarii acestora la pensiune; in 

orice caz, acest serviciu va fi asigurat contracost. 

2.15. Raspunderea pentru bunurile Participantilor este inlaturata daca paguba este cauzata de 

Participant, de un caz de forta majora sau de natura bunului. 

2.16. Persoanele responsabile pentru cazarea Participantilor pot refuza depozitarea bunurilor pe care 

le considera excesiv de valoroase, periculoase sau incomode. 

2.17. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale daune aparute ca urmare a amanarilor sau 

anularilor evenimentelor programate, daca acestea apar din motive independente de vointa sau 

controlul sau, decat in limita sumelor de bani primite din partea RL ai Participantilor. In astfel de 

situatii, Organizatorul va propune alternative, urmand ca RL al Participantului sa decida daca 

agreeaza vreuna dintre solutiile propuse, sau solicita restituirea sumei achitate. 

 

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI 

3.1. Organizatorul are urmatoarele drepturi: 

a) Sa refuze rezervarea daca persoana interesata nu semneaza Declaratia pe propria 

raspundere privitoare la starea de sanatate sau nu plateste costul taberei; 
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b) Sa incaseze integral si la termenele stabilite contravaloarea serviciilor pe care le presteaza 

Participantului; 

c) Sa ia toate masurile pe care le crede de cuviinta, in limitele premise de lege, in vederea 

protejarii drepturilor de autor pe care le are asupra informatiilor si materialelor scrise, audio 

si video folosite de Organizator si/sau puse la dispozitia Participantilor, protejate conform 

legilor romane, in caz contrar, avand dreptul la incasarea de la Participantul care incalca acest 

drept de despagubiri pentru prejudiciile suferite, prejudicii estimate provizoriu la suma de 

50.000 Eur. 

d) Sa posteze pe site-ul si pe paginile de Facebook ale Organizatorului materiale scrise, audio 

sau video continand testimoniale ale Participantilor privind experienta lor de participare la 

tabara, pe care acesta le concepe si organizeaza; 

e) Sa pretinda si sa primeasca din partea RL ai Participantilor despagubiri pentru eventuale 

prejudicii suferite de Asociatie si/sau de catre colaboratorii/subcontractorii sau prepusii 

acesteia, inclusiv, dar fara a se limita la: entitatea hoteliera care asigura cazarea si masa, 

mentorii, specialistii si voluntarii participanti la tabara, ca urmare a distrugerilor culpabile 

sau fortuite aduse de catre Participant obiectelor aflate in proprietatea Organizatorului, 

colaboratorilor, subcontractorilor sau prepusilor sai, precum si oricare alte prejudicii 

prevazute in Conditiile generale; 

3.2. Organizatorul are urmatoarele obligatii: 

a) Sa asigure desfasurarea activitatilor de instruire din cadrul taberei la datele si cu durata 

mentionate in documentul intitulat “Orarul activitatilor” ce poate fi consultat oricand pe 

http://kogaionacademy.ro/programe/tabara-technology-advanced-learning/; 

b) Sa puna la dispozitia Participantilor toate informatiile necesare pentru a ajunge la locatia 

stabilita pentru desfasurarea taberei, transportul la si de la locatia indicata urmand a fi 

efectuat pe cheltuiala si raspunderea fiecarui Participant; 

c) Sa asigure organizarea si desfasurarea la standarde profesionale a activitatilor de instruire 

din cadrul taberei; 

d) Sa se asigure ca Participantilor li se ofera conditii de cazare si masa pe toata perioada de 

desfasurare a taberei, potrivit documentului de prezentare al taberei transmis anterior pe e-

mail; 

e) Sa asigure materialele pentru suportul de instruire; 

f) Sa asigure inmanarea Fisei de observatie a copilului, asumata prin Documentul de prezentare 

a taberei, cel mai tarziu in termen de 30 de zile de la finalizarea taberei; 

g) Sa emita diploma de participare la curs pe numele fiecarui Copil in cauza; 

 

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTICIPANTULUI 

4.1. Participantul are urmatoarele drepturi: 

a) Sa beneficieze de toate atelierele si activitatile care se vor desfasura de catre Organizator si 

de tot suportul informational si material mentionat in documentul de prezentare al taberei; 

b) Sa i restituie integral suma de bani platita pentru un loc in cadrul taberei daca: 

i. aceasta este anulata/amanata, iar Participantul nu doreste sa fie reinscris de 

Organizator la un alt program similar sau pentru o noua data la care tabara 

anulata/amanata va avea loc; 

ii. acesta se retrage cu 30 de zile inainte de data inceperii taberei; 

iii. survin in mai putin de 30 de zile de la data inceperii taberei una din urmatoarele 

situatii: imbolnaviri subite ale participantului dovedite in baza unui certificat 

medical, deces in familie sau alte situatii de urgenta similare, somaj subit, fapt 

atestat prin certificate de somaj,  
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c) Sa i se restituie partial suma de bani platita pentru un loc in cadrul taberei daca acesta 

doreste sa se retraga in mai putin de 30 de zile pana la data inceperii taberei; discountul se 

acorda in situatia urmatoare: 

i. Exista un tert copil care, urmare a instiintarii Organizatorului poate sa participe in 

tabara in locul copilului deja inscris, situatie in care aceasta din urma ii va acorda 

tertului copil un discount stabilit impreuna cu Organizatorul;  

d) Sa primeasca materialele video de curs asumate in Documentul de prezentare al taberei; 

e) Sa primeasca diploma de participare la curs; 

 

4.2. Participantul are urmatoarele obligatii: 

a) Sa se prezinte la locatia stabilita pentru desfasurarea taberei si sa se asigure ca este in starea 

de sanatate optima pentru participarea la activitatile taberei, pentru toata perioada stabilita, 

astfel incat sa nu puna in pericol siguranta si sanatatea sa personala sau a celorlalti 

participanti; 

b) Sa nu paraseasca grupul la plecarea in drumetii organizate decat cu acordul Organizatorului; 

c) Sa se abtina de la consumul de substante stupefiante si/sau psihotrope, alcool sau orice alta 

substanta ce i-ar putea diminua capacitatea de participare activa la activitatile specific 

taberei sau care ar putea pune in pericol siguranta si sanatatea sa personala sau a celorlalti 

participant, in caz contrar, urmand a fi pe deplin responsabil de toate consecintele acestor 

fapte; 

d) Sa participe la toate activitatile taberei conform orarului acesteia; 

e) Sa respecte Regulile taberei, astfel cum ii vor fi comunicate in prima zi a acesteia de catre 

mentorii TAL. 

4.3. RL al Participantului are urmatoarele obligatii: 

a) Sa achite in integralitate, in termenele prevazute de prezentul document si Contractul de 

prestari servicii si/sau orice alte informari ulterioare transmise pe e-mail persoanelor 

inscrise, suma de bani pentru ocuparea numarului de locuri solicitate in cadrul taberei; 

b) sa furnizeze orice informaţii necesare despre starea de sănătate a copilului sau: alergii, 

anemii, intolerante la anumite alimente, astm sau predispoziţii la alte boli. Organizatorii nu 

sunt responsabili pentru eventuale incidente produse ca urmare a neaducerii la cunostinta a 

acestor aspecte;  

c) Sa respecte prezentele Conditii generale de participare, cat si obligatiile stabilite in sarcina 

lui prin Contractul de prestari servicii, documente pe care le-a inteles si acceptat, in caz 

contrar asumandu-si intreaga responsabilitate; 

d) Sa despagubeasca Organizatorul si/sau persoanele cu care acesta are orice fel de relatii 

contractuale, pentru orice prejudiciu cauzat de-a lungul participarii sale in tabara; 

Sa aduca la cunostinta propriului copil despre urmatoarele: 

a) Sa respecte drepturile de proprietate intelectuala ale Organizatorului asupra tuturor 

informatiilor si materialelor scrise, audio si video folosite de Organizator si/sau puse la 

dispozitia Participantilor, luand la cunostinta astfel ca acestea sunt protejate conform legilor 

romane (inclusiv, dar fara a se limita la Legea drepturilor de autor si drepturilor conexe nr. 

8/1996, modificata si completata); 

b) Sa respecte drepturile conferite de lege autorilor materialelor folosite sau furnizate in timpul 

taberei si sa se abtina (sau sa se asigure ca prepusii sai se vor abtine, dupa caz) sa multiplice, 

sa transmita si/sau sa ofere accesul altor persoane la informatiile respective in mod gratuit 

sau contra cost, inclusiv, dar fara a se limita la, prin postare pe internet, in forma scrisa, audio 

sau video, sau prin includerea informatiilor in prezentari, lucrari, manuale, cursuri sau 



conferinte, fara a avea acordul prealabil, in scris, al Organizatorului sau al autorului indicat 

al materialelor si/sau informatiilor respective; 

c) Sa se abtina de a efectua inregistrari audio sau video ale cursurilor si activitatilor din cadrul 

taberei, fara a avea acordul prealabil, scris, al Organizatorului; 

d) Sa desfasoare activitatile pe perioada taberei astfel incat sa nu afecteze siguranta sau 

sanatatea celorlalti Participanti sau a mentorilor/colaboratorilor Organizatorului, limitandu-

se exclusiv la perioada si locatia aferenta cursurilor, trainingurilor si activitatilor specifice 

taberei, participarea la activitati extracurriculare a acestui program, in interiorul locatiei sau 

in exteriorul acesteia facandu-se exclusiv pe raspunderea Participantului, Organizatorul fiind 

exonerat de orice raspundere cu privire la eventualele daune, accidente sau prejudicii 

(inclusiv prejudicii aduse imaginii sau reputatiei) pe care le-ar putea suferi Participantul sau 

celelalte persoane. 

 

V. CONFIDENTIALITATE 

5.1. RL al Participantului se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor, 

proiectelor, desenelor, modelelor, datelor, documentelor, etc. pe care Organizatorul, prin 

intermediul taberei, le furnizeaza Beneficiarului, indiferent daca au fost transmise verbal sau in 

scris si indiferent de faptul ca s-a mentionat sau nu, in mod specific, caracterul confidential. 

5.2. RL al Participantului se obliga in mod expres ca nu va folosi niciuna dintre aceste informatii 

confidentiale in vreun mod care sa dauneze Organizatorului. 

5.3. Organizatorul va lua toate masurile pe care le considera necesare pentru a impiedica divulgarea 

informatiilor condifentiale, precum si pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate la 

acestea. Fiecare Participant este obligat sa respecte aceste masuri, sub sanctiunea eliminarii 

acestuia din cadrul taberei in conditiile art. 2.5. 

5.4. Clauza de confidentialitate este valabila nu doar pe durata desfasurarii taberei ci si dupa 

terminarea acesteia, fara limita de timp. 

5.5. RL al Participantului va fi responsabil fata de Organizator pentru incalcarea obligatiei sale de 

confidentialitate si acoperirea pagubelor cauzate. 

5.6. La randul sau, Organizatorul se obliga ca toate informatiile personale si adresele de e-mail 

colectate cu ocazia evenimentelor pe care le desfasoara, prin inregistrarea on-line sau prin orice 

alt mijloc, vor fi folosite strict in scopul in care au fost colectate, acestea fiind la randul lor tratate 

drept informatii confidentiale; 

 

VI. LEGEA APLICABILA 

Orice litigiu izvorand din prezentul document cu privire la drepturile si obligatiile partilor, precum 

si toate efectele juridice pe care le produc acestea, se va solutiona de parti pe cale amiabila. Daca 

partile nu ajung la o solutie de comun acord, oricare dintre acestea se vor adresa instantelor 

judecatoresti competente din Romania pentru solutionarea litigiului, decizia acestora fiind 

obligatorie. 

 

Data _____________________ 

 

Nume si prenume parinti:  

- Mama ___________________________ 

- Tata ___________________________ 

- Alt reprezentant legal, cu acordul parintilor _________________________ 

 

Semnatura: _______________________________________ 


