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STEJARII COUNTRY CLUB 

SUMMER CAMP 2019 

24 iunie – 30 august  

Broșura Părinților 

http://www.stejariicountryclub.ro/


Stejarii Country Club organizează " Summer Camp", pentru cei interesați de o varietate de sporturi: tenis, 

înot, padel, jocuri de agilitate, arte marţiale, fotbal si dansuri. Tabăra oferă oportunitatea perfectă pentru 

copii de a-şi îmbunătăți abilitățile, a-şi face noi prieteni și de a se distra. 

Activitățile includ team building, lucru manual exercitii de dezvoltare personala, jocuri în aer liber, excursii 

de grup și explorarea naturii.  

Există cel puțin un supervizor / animator/ educator la fiecare 7 copii prezenți. 

Summer Camp Stejarii Country Club se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, cu scopul de 

a le oferi oportunitatea sa descopere minunile din sport, artă, divertisment, cultură, natură și socializare. 

Activitățile din Summer Camp sunt concepute pentru a-l ajuta pe fiecare participant să devină mai 

independent, să-și sporească încrederea în sine, dezvoltarea conștiinței de sine si sa îşi folosească mintea 

și corpul într-un mod distractiv și sigur. 

Instructorii noștri calificați se angajează să vă ofere o experiență de vară distractivă și memorabilă, în 

condiții de siguranță. 

CONTACTE PERSONAL 

Supervizor Tabără:  Alina Machita: (+40) 757 011 125 (kidsclub@stejariicountryclub.ro) 

Concierge: (+40) 744 332 155 (concierge@stejariicountryclub.ro) 

PROGRAM  

De Luni până Vineri de la  8:30 la 17:00 

Participanții trebuie să semneze formularul de acces intrare - ieșire în fiecare zi printr-un părinte sau o  

persoană autorizată care va trebui să prezinte un act de identitate cu poză. Locația de aducere și ridicare 

a copilului este Kids Club din incinta Stejarii Country Club. Copilul va fi adus începând cu ora 08:30 și 

preluat de parinte/reprezentant legal cel târziu la ora 17:00. 

PREȚ 

Pachet 1 săptămână – 210 euro pentru clientii Stejarii Country Club / 250 euro pentru cei care nu sunt 

clienti 

Pachet 2 săptămâni – 380 euro pentru clientii Stejarii Country Club / 450 euro pentru cei care nu sunt 

clienti 

10% reducere pentru al doilea copil / Prețurile includ TVA. 

 

 

 



FIECARE PACHET DE SERVICII SUMMER CAMP INCLUDE 

Acces la toate activitățile conform cu programul prestabilit, masa de prânz zilnică si 2 gustări sănătoase, 

tricouri pentru toți participanții. 

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA 

 Înscrierile încep pe 15 mai 2019.  

 Înscrierea se poate face direct, telefonic sau pe email. Este obligatorie plata cel tarziu in vinerea 

dinaintea inceperii saptamanii contractate. 

 Persoanele care înscriu mai mulți copii sau pentru mai multe săptămâni pot solicita informații 

despre opțiunile de plată.  

 Înscrierile vor fi acceptate dacă sunt completate toate formularele. 

 Locuri limitate – 50 copii/ săptămână 

 Pentru cel de-al doilea copil al familiei se beneficiază de 10% discount din tarif. 

 Este obligatoriu atasarea avizului epidemilogic si a avizului „Clinic sanatos”, la dosar.  

Program 
 
 

 LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI 

8:30 -9:15 Primire Copii Primire Copii Primire Copii Primire Copii 
Primire 

Copii 

9:15 -9:45 Gustare Gustare Gustare Gustare Gustare 

10:00-11:00 5-7 ani „Să ne 
cunoaștem 

Regulile 
grupului” 

Tenis 

 
 

Excursie 

Fotbal/Padel Tenis 

 8-12 ani Inot Înot Înot 

11:30-12:30 5-7 ani Înot Înot Înot Înot 

 8-12 ani Tenis Tenis Fotbal/Padel Tenis 

12:45 – 13:45 Prânz Prânz Prânz Prânz Prânz 

14:00-15:00 5-7 ani 
Atelier de 

creatie 
Origami 

Yoga pentru 
copii Pictură pe 

ceramica 
 
 

Jocuri de 
societate 

 

 8-12 ani 
Karate 

Kyoukushin 

15:00-16:00 5-7 ani Tenis Dans 
Karate 

Kyoukushin 
Jocuri de 
agilitate 

 8-12 ani Înot 
Jocuri de 
agilitate 

Yoga pentru 
copii 

Dans 

16:30-17:00 Gustare Gustare Gustare Gustare Gustare 
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INTRARE/ IEȘIRE 

Aceasta este o parte esențială a programului Sumer Camp. Părinții sau alte persoane autorizate 

sunt responsabile pentru semnarea formularului de primire/ plecare a copilului (copiilor) la 

începutul și la sfârșitul fiecărei zile. Poate fi solicitată o documentație juridică a drepturilor de 

custodie. Acest lucru ne ajută să oferim cel mai sigur mediu posibil precum și posibilitatea să 

vorbim cu dvs. despre ziua copilului dumneavoastră. Copiii vor fi predați doar celor autorizați de 

părinte în formularul de înscriere a copilului. Este responsabilitatea părinților de a notifica 

tabăra cu privire la orice schimbări privind autorizația. Dacă altă persoană decât aceste 

persoane va lua copilul, trebuie trimisă din timp o notificare în scris. Cei care iau copiii trebuie 

să fie pregătiți să arate membrului taberei un act de identitate,  la cerere. Copilul nu va fi predat 

nici unei persoane neautorizate. 

Vă rugăm să ne ajutați să asigurăm cea mai sigură atmosferă și amintiți-vă să ne notificați de 

orice absențe. Niciunui participant nu i se va permite să plece singur sau să semneze singur 

pentru ieșirea din tabără, indiferent de orice permisiune scrisă. 

ADRESĂ ŞI NUMERE DE TELEFON  

Vă rugăm să informați în scris Tabăra Stejarii de toate modificările aduse adresei și numărului 

de telefon. În cazul în care numerele de urgență se schimbă, este important ca noi să fim 

notificați imediat pentru a asigura notificarea corespunzătoare a părinților, în caz de urgență. 

De asemenea, vă rugăm să anunțați dacă plănuiți să plecați din oraș; acest lucru ne permite să 

contactăm rapid alte persoane din lista de contacte de urgență, dacă este necesar. 

INSECTE ŞI ALBINE  

Pentru a reduce posibilitatea de mușcături de insecte si înțepături, pot fi luate câteva precauții 

simple. Insectele și albinele sunt atrase de modelele de pe haine care seamănă cu frunzele. 

Pentru a reduce această atracție, îmbrăcaţi-i pe micuţi cu tricouri simple, deschise la culoare, 

pantaloni scurți sau lungi. O altă atracție majoră este "mirosul". Săpunurile mirositoare și 

șampoanele vor atrage atât albine cât și insecte așa că încercați să folosiți produse fără parfum, 

atunci când le faceți duș și baie și evitați utilizarea de parfumuri. Vă rugăm, de asemenea,  să 

utilizați o cremă de protecție solara cu SPF 15 cel puțin, fără parfum. 

ACTIVITĂŢI ÎN AER LIBER/  ÎN INTERIOR 

Joaca în aer liber este o parte importantă din programul nostru zilnic. Părinții sunt rugați să își 

îmbrace copiii adecvat pentru condițiile meteorologice. Dimineața ar putea fi nevoie de un 

pulover subțire sau o jachetă. În timpul perioadelor de temperaturi extreme (Cod Roșu), 

personalul taberei va reduce activitățile fizice în aer liber. Participanții nu vor putea sta afara 

mai mult de 15-20 minute consecutive. Activitățile din interior vor fi de dezvoltare personala cu 



mobilitate mai scăzută. Personalul va duce copiii înăuntru pentru a crește aportul de apă în 

aceste zile. Vor fi luate toate măsurile de precauție pentru a preveni leziunile legate de căldură 

în timpul acestor perioade. 

EXCURSII 

Pe parcursul saptamanii va fi organizata o excursie în diferite locuri (din Bucuresti sau 

imprejurimi) sau vom avea invitați speciali în locația noastra. În caz de ploaie, excursia poate fi 

modificată sau anulată. 

COD VESTIMENTAR  
 
Obligatoriu: tricou, pantaloni, adidaşi/ teneşi, şapcă, sticlă pentru apă.  
Pentru înot (pachet separat): cremă de protecţie solară, costum de baie, ochelari de înot, cască, 
papuci. 
 
Vă rugăm să vă îmbrăcați copiii conform conditiilor meteorologice anuntate, activităților 
planificate și în haine confortabile. Participanții TREBUIE să poarte tricoul de Summer camp în 
timpul excursiilor.  Încălțămintea de tenis (sau altă încălțăminte robustă) care îmbracă întregul 
picior, este necesara mereu, cu excepția piscinei. Îmbrăcămintea si/sau materialele cu limbaj 
sau imagini necorespunzătoare nu vor fi permise în cadrul Sumer camp. Pentru zilele de înot, se 
recomandă costumele de baie cu protecție solara corespunzătoare. Copiii trebuie să fie 
îmbrăcați corespunzător pentru alergare și/ sau participarea activă la evenimentele zilnice. 
Îmbrăcămintea nu este o scuză pentru neparticipare. Copilul dumneavoastră trebuie să poarte 
haine de joc, cum ar fi adidași și pantaloni scurți sau pantaloni lungi. FĂRĂ FUSTE, TRICOURI 
SCURTE SAU PAPUCI! Toate tricourile trebuie să acopere ombilicul.  
Ne rezervam dreptul sa refuzam participarea copiilor îmbrăcați corespunzător, fara retunarea 
vreuni parti din pretul achitat.  
 
Vă rugăm să aplicați zilnic cremă de protecție solară copilului dvs., înainte de a participa la 
programul Sumer camp și să trimiteți copilului cremă de protecție solară pentru folosire 
ulterioară. Personalul Sumer camp va anunța în mod regulat participanții când trebuie să se dea 
cu cremă de protecție. Aplicarea de cremă de protecție solară se va face prin sistemul de la egal 
la egal. Personalul nu va aplica în mod curent crema de protecție solară copiilor. În cazul în care 
copilul dumneavoastră are nevoie de ajutor suplimentar în aplicarea cremei de protecție solară, 
supervizorii/ animatorii/ educatorii - într-un loc public - se vor asigura că aceștia obțin 
acoperirea corespunzătoare. 
 

MENIU SĂPTĂMÂNAL 
 
Gustări sănătoase – fructe de sezon, croissante, brioşe. 
Masă de prânz – supă, felul doi consistent. 
 
Toate ingredientele sunt de cea mai bună calitate. 
 



 
Vă rugăm să nu veniți în tabără cu următoarele:  
 

 Orice joc/ dispozitiv electronic  (inclusiv, dar fără a se limita la: Gameboys, PSP, iPod, 
CD)  

 Bani  
 Telefoane mobile 
 Carduri de colecție 
 Arme, cuțite sau arme de orice fel – false sau adevărate  
 Articole de valoare 

 
DEPOZITAREA ŞI ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR  
 
Vă rugăm să anunțați supervizorul Sumer camp în cazul în care în timpul programului copilul 
dvs. va avea nevoie de orice tip de medicamente, pe bază de prescripție medicală sau care nu 
necesită prescripție, sau în cazul în care au nevoie de atenție medicală specială din cauza 
alergiilor. Părinții trebuie să se întâlnească înainte cu supervizorul Summer camp pentru a 
stabili un anumit plan de îngrijire pentru copilul dumneavoastră. În cazul în care actele 
corespunzătoare nu au fost finalizate, părinții vor fi notificați și solicitați să se întoarcă la sediul 
nostru pentru a administra medicamentele. Părinții ar trebui să verifice cu medicul de familie 
pentru a vedea daca poate fi aranjat un program de dozare, care nu implică orele în care copilul 
participa la Summer camp. În cazul în care are nevoie ca un medicament să îi fie administrat în 
timpul programului de către personalul nostru, trebuie să avem următoarele documente 
depuse înainte de administrarea medicamentelor: 

o autorizație scrisă de la medic 
o autorizație scrisă de la părinte 
o medicamente în recipientul original etichetat 

 
Numai supervizorul Summer camp sau însoțitorii de îngrijire personala sunt autorizați să 
administreze medicamente și numai în cazul în care există o autorizație de la un părinte/ tutore 
și medic depusă dosar. Confidențialitatea copilului va fi menținută în permanență. Toate 
medicamentele vor fi păstrate într-o cutie închisă departe de copii. 
 
DISCIPLINA  
 
Depunem toate eforturile pentru a oferi sprijinul pozitiv pentru buna purtare și încurajarea 
copiilor să aibă un comportament adecvat. Încurajăm trei principii de bază: Protejați-vă pe voi. 
Protejați-i pe alții. Protejați materialele și echipamentele. 

 Niciun copil nu va fi exclus din grup mai mult de zece minute în scopuri de disciplină cu 
excepția pierderii de privilegii speciale. Timpul obișnuit va fi de cinci minute, dar poate fi 
mai lung, în funcție de gravitatea problemei. 

 Copilul va ști de ce este disciplinat și liderul va oferi soluții pozitive pentru problemă. 
Dacă problema persistă, copilul, părinții și supervizorul Summer camp vor discuta 
problemele și vor încerca să găsească o soluție. 

 Ambele părți vor fi auzite. Nu se vor folosi cuvinte umilitoare pentru a rezolva problema. 



 Disciplina va fi supervizată. 
 Copiii nu vor fi lăsați singuri. 
 Părinţii nu au voie să însoţească copiii pe parcursul activităţilor din Summer Camp. 

 

Pașii de Rezolvare a problemelor din Tabără 
1. Avertizare verbală. 
2. Avertizare verbală și 5 minute de pauză sau pierdere din timpul cu privilegii (înot, timp 

de joacă etc.). 
3. Avertizare verbală – eliminarea din restul activității și o conferință cu supervizorul 

Summer camp.  
4. Apel telefonic de la copil la părinte. 
5. Pierderea de privilegii (înot, excursii etc.). 
6. Întâlnire părinte, copil și Supervizorul  
7. Copilului nu i se mai permite participarea la programul Summer camp fără returnarea 

banilor. 
 
POLITICA DE ASIGURARE CĂ TOŢI COPIII VOR AVEA PARTE DE O EXPERIENŢĂ DE VARĂ 
PLĂCUTĂ  
 
Vă rugăm să împărtășiți aceste informații cu copilul dvs. 
 
În funcție de gravitatea incidentului, acțiunile nepotrivite pot duce la îndepărtarea copilului de 
la activitățile zilnice sau de la restul programului fără restituirea banilor. 
1.  Copiii vor respecta personalul și alți copii prin acțiuni sau cuvinte. În cazul lipsei de respect, 
copilul va fi informat imediat că acest comportament nu este acceptabil și nu va fi tolerat. 
2.  Limbajul abuziv, manipularea incorectă a echipamentului, distrugerea bunurilor și furtul nu 
sunt comportamente acceptabile. 
3.  Copiii nu îi vor abuza fizic sau verbal pe ceilalți copii.  
4.  Medicamentele fără prescripție medicală,  ilegale sau neautorizate pe baza de prescripție 
medicală, tutunul și alcoolul nu sunt permise în Summer Camp.  În cazul în care se descoperă că 
un copil este în posesia a oricăruia dintre elementele menționate anterior, acest lucru va duce 
la eliminarea imediată a copilului din tabără. 
5.  Orice armă sau obiect potential periculos (arme de jucărie sau cuțite, cuțite de buzunar, 
arme de foc, brichete etc.), de orice natură aflată în posesia unui copil va fi confiscată oricand, 
iar copilul va fi eliminat imediat din programul Summer camp. 
6.  Se solicită vestimentație adecvată. Daca aceasta regula nu se respecta, participanții vor fi 
rugați să părăsească programul Summer camp și să se întoarcă îmbrăcați adecvat. Încălcarea 
continuă a acestei reguli poate duce la eliminarea copilului din programul Summer camp. 
Încălțămintea de tenis sau altă încălțăminte robustă, care îmbracă întregul picior, este necesară 
mereu,  cu excepția piscinei sau altor facilități de apă. 
7.  Copiii vor fi obligați să respecte regulile Summer camp, precum și regulile postate în locațiile 
pe care le vizităm. 
8.  Fiecare copil va ajuta la curățenia de după fiecare activitate. 
9.  Fiecare copil va urma toate instrucțiunile date de personal. 
 



 
 
PARTICIPANŢII CARE SE ÎMBOLNĂVESC/ ACCIDENTEAZĂ /URGENŢE  
 
În cazul în care copilul dumneavoastră prezintă un semn sau simptom de boală, vă rugăm să nu 
aduceti copilul in acea zi/perioada. Consultați un medic pentru a determina dacă simptomele 
copilului dvs. sunt contagioase și când ar putea să se întoarcă. 
În cazul în care un copil se îmbolnăvește sau se accidentează în timpul programului Summer 
camp, părinții / tutorii vor fi anunțați. Copiii bolnavi vor sta separat de ceilalți copii și li se va 
oferi o pătură și un sezlong pe care vor sta întinși. În cazul în care un copil este rănit, va fi 
acordat primul ajutor și dacă se consideră necesar, se va suna la 112. Părintele / tutorele va fi 
sunat și instiintat. 
Personalul va anunța părintele/ tutorele dacă trebuie să vină după copil sau dacă a fost 
transportat cu ambulanța la spital. Zgârieturile și loviturile minore vor fi raportate părintelui/ 
tutorelui atunci când sosesc pentru a-și lua copilul. În cazul în care părintele/ tutorele nu poate 
fi contactat, va fi anunțată persoana de contact în caz de urgență.  
 
MANIPULAREA LUCRURILOR PERSONALE ALE PARTICIPANTULUI 
 
În cele din urmă, participanții sunt responsabili pentru toate obiectele personale aduse în 
programul Summer camp. Solicităm ca toate bunurile lor să fie etichetate (costume de baie, 
prosop, protecție solară, sticle de apa etc.), ca o măsură preventivă pentru urmărirea obiectelor 
personale. Solicităm ca ei să păstreze tot ceea ce au într-un rucsac etichetat. 
Participanții NU vor aduce IPod-uri, telefoane mobile, sisteme de jocuri de mână, carduri de 
colecție etc.  
Stejarii Country Club și personalul Summer camp nu vor fi responsabili în cazul în care aceste 
bunuri sunt pierdute, luate de un alt participant sau rupte. În cazul în care participanții sunt 
departe de bază, bunurile lor sunt păstrate împreună la o singură locație și la locul desemnat de 
check-in. Păstrăm o cutie "Pierdute și Găsite", la sediul nostru, unde punem toate bunurile 
recuperate. Dacă doriți să trimiteți bani copilului, acesta este singurul responsabil pentru 
aceștia. 
 
EVALUĂRI 
 
Programul Summer camp este mereu în căutarea de feedback din partea părinților pentru a 
îmbunătăți în continuare programul nostru de vara. Vom distribui evaluări părinților pe 
parcursul verii. Vă rugăm să completați și să returnați aceste evaluări. Evaluarea de catre părinți 
a punctelor forte și slabe ale programului ne va ajuta la îmbunătățirea programelor și în 
stabilirea de idei noi. Părinții sunt rugati să trimită periodic supervizorului evaluări ale 
programului Summer camp. 


