
 
 

Summer Camp Stejarii Country Club | 2019 

Formular de înscriere  

Participant: 

Prenume .............................................................................. Nume ......................................................................  

Sex: Masculin            Feminin   

Data nașterii ........../.........../...........  

Mărime tricou:.................. 

 

Părinte/ Tutore – Informații Contact  

 

Părinte/ Tutore #1 

Prenume .............................................................................. Nume ...................................................................... 

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

Telefon mobil................................................................... sau E-mail..................................................................... 

 

Părinte/ Tutore #2 

Prenume .............................................................................. Nume ...................................................................... 

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

Telefon mobil................................................................... sau E-mail...................................................................... 

 

Informații Contact de Urgență – Înlocuitor pentru Ridicare/ Lăsare (dacă Părintele/ Tutorele de mai sus nu este 

disponibil).  

 

Contact de Urgență 

Prenume .............................................................................. Nume ...................................................................... 

Telefon mobil................................................................... sau E-mail..................................................................... 

Relaţia cu copilul.......................................................................... 

Accept să fiu anunțat în cazul unei situații de urgență medicală care îl implică pe copilul meu. În cazul în care nu pot fi 

contactat, autorizez Stejarii Country Club să cheme un medic care să furnizeze serviciile medicale necesare în cazul în 

care copilul meu este rănit sau se îmbolnăvește. 



 

PLATA: 

Perioada :............................. Suma platita:......................       cash           credit card         bank transfer 

              membru                                                    non-membru                                             discount 

Perioade disponibile: 

24.06 –28.06 01.07 – 05.07 08.07 – 12.07 15.07 –19.07 22.07 – 26.07 

29.07 – 02.08 05.08 – 09.08 12.08 – 16.08 19.08 – 23.08 26.08- 30.08 

Vă rugăm să menționați orice problemă medicală, inclusiv cele care necesită tratament medicamentos (i.e. 

Diabet, Astm, Convulsii). 

Problemă medicală     Tratament   

............................................................................    ......................................................................................... 

..........................................................................     .... ....................................................................................      

Există alergii la mâncare sau de mediu de care copilul dvs. suferă și pe care trebuie să le cunoaștem?  

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

 

Copilul dvs. urmează un tratament? 

 Da         Nu          Dacă da, explicați............................................................................................................................ 

Copilul dvs. este alergic la un tip de mâncare sau medicament? 

Da         Nu          Dacă da, explicați............................................................................................................................  

 

Copilul dvs. are nevoie de o anumită dietă? 

Da         Nu          Dacă da, explicați............................................................................................................................  

 

Scopul informațiilor enumerate mai sus este de a ne asigura că personalul medical deține toate detaliile cu privire la 

orice problemă medicală care poate interfera cu/ sau modifica tratamentul. Există orice informație medicală 



 

suplimentară pe care ar trebui să o cunoaștem? 

................................................................................................................................................................................ 

Documente ataşate: 

              Aviz medical                                 Aviz epidemiologic  

În calitate de părinte, solicit permisiunea ca al meu copil (ai mei copii) sa participe la diferite activitati din cadrul programului 

Taberei de Vara (Summer Camp) la Stejarii Country Club. Înțeleg și sunt de acord că participarea copilului(iilor) meu(mei) la 

cursurile și activitățile din cadrul acesteia este complet voluntară și că m-am familiarizat cu programul și regulile aplicabile.   

 Pentru fiecare copil înscris: 

 Recunosc faptul că anumite riscuri și pericole sunt inerente la activitatile programului. Am luat la cunoștință că, deși Stejarii 

Country Club a luat măsuri de siguranță într-o încercare de a reduce la minimum riscul de rănire a participanților, Stejarii 

Country Club nu poate nici asigura, nici garanta că participanții, echipamentele, activitățile nu vor prezenta pericole, 

accidente și/ sau leziuni. Prin urmare, sunt de acord să îl instruiesc pe copilul meu legat de importanța cunoașterii tuturor 

regulilor și instrucțiunilor instructorilor/antrenorilor/supraveghetorilor, atât pentru siguranța copilului meu cât și siguranța 

tuturor participanților. Declar pe proprie raspundere că fiica/ fiul meu este sanatos(ă) din punct de vedere medical şi apt(ă) 

pentru a depune efort fizic şi prin prezenta exonerez Stejarii Country Club, toţi antrenorii şi afiliaţii de orice răspundere în 

legătură cu participarea lui la această acţiune sportivă.  

 EXCURSII: Am luat la cunoștință participarea copilului meu în excursii în alte locații, experiente care vor spori bagajul de 
cunostinte al taberei. Copilul meu are permisiunea de a utiliza modalitatea de transport oferita de Stejarii Country Club la și 
de la site-urile de excursii. Copiii vor fi sub supravegherea reprezentantilor Stejarii Country Club în fiecare moment. 

 REGULI DE CONDUITĂ: Sunt de acord să îl instruiesc pe copilul meu să coopereze și să respecte toate instrucțiunile date de 

instructorii Stejarii Country Club, și să respecte toate regulile privind conduita. Am înțeles că, dacă nu va respecta aceste 

reguli, sau va deveni perturbator pentru activitatile Summer camp, voi fi anunțat, și sunt de acord să vin de indata la locația 

unde se afla copilul pentru a-l lua acasă. 

             PUBLICARE DE POZE: Acord dreptul irevocabil și nerestricționat de a folosi, reproduce și publica fotografia(iile) sau 

materialul(ele) video ale copilului meu, inclusiv imaginea lui/ei și asocierea cu publicațiile, prezentările, reclamele sau 

pagina(ile) web ale Stejarii Country Club. Renunț prin prezenta la orice pretenție, acțiune sau răspundere de orice natură și 

în legătură cu utilizarea pozei(elor) și sau materialului(elor) video mai sus menționate. Perioadă maximă a unor astfel de 

utilizări este de 5 ani.  

  

                     

   DATA:                                                                                                               SEMNĂTURA PĂRINTELUI: 

 

 

 



 

Protecția Datelor Personale 

În 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea 

nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra 

propriilor date. Vă rugăm să parcurgeți textul de mai jos pentru a fi informat referitor la modul în care asigurăm respectarea 

Regulamentului în ce privește datele personale ale dvs. și ale copiilor dvs.  

Va informăm că datele personale sunt prelucrate de MEDUSA Hotel International SRL, cu sediul in Str. Jandarmeriei 14A Sector 1 

București, email: concierge@stejariicountryclub.ro, telefon:(+40) 744 332 155, website: www.stejariicountryclub.ro, iar ofițerul 

pentru protecția datelor poate fi contactat la dpo@stejariicountryclub.ro.  

Prelucrări de date 

Datele cu caracter personal (date părinți/tutori: nume, prenume, adresă, adresă email, telefon; date copii: nume, prenume, data 

de nastere, gen, mărime, date medicale) sunt prelucrate pentru buna desfășurare a programului Summer Camp, precum și 

pentru realizarea comunicării cu părinții (comunicare program, meniu etc.), în temeiul și în vederea executării relației 

contractuale stabilite pentru prestarea serviciilor pe care le-ați solicitat. În absența acestor date, nu vom putea să ne executăm 

obligațiile de prestarea a serviciilor solicitate. Vom păstra datele dvs. pe perioada cat relația contractuală de prestări servicii este 

in vigoare plus o perioada de 5 ani. După aceasta perioadă datele a cărora păstrare este impusă sau permisă de lege (facturi,  

documente emanate de la o societate comercială) vor fi arhivate în siguranță pentru o perioadă de 10 ani, în cazul facturilor, 

respectiv, 30 ani, în cazul documentelor emanate de la o societate comercială. 

Doar pe baza consimțământului dvs., exprimat mai jos prin bifă, vă vom ține la curent cu informații referitoare la ofertele 

Clubului operat de MEDUSA Hotel International: 

 
                            Newslettere pe email 
 

            SMS-uri 
 
 

Precizăm expres că aveți dreptul de a vă opune oricând la această prelucrare și că aveți dreptul să vă retrageți oricând 

consimțământul acordat pentru unul sau toate scopurile mai sus menționate, fie prin utilizarea butonului Dezabonare din 

newslettere sau emailurile de informare, fie prin contactarea noastră la office@stejariicountryclub.ro. Aceste date vor fi 

prelucrate atât timp cât nu optați pentru dezabonare și pot fi transmise, în vederea redactării și expedierii de newslettere,  către 

agenții de marketing cu care MEDUSA Hotel Internațional lucrează la un moment dat, în calitate de procesatori. 

Datele nu vor face obiectul vreunei prelucrări de tipul proces decizional automatizat, inclusiv profilare.  

Datele colectate pot fi transmise către subcontractori (traineri, îngrijitori), personal contractat pentru prestarea serviciilor 

contractuale (doar prenumele), către firme de audit (doar informații legate de plăți), precum și către si către autoritățile publice 

competente (operatori), având atribuții in domeniul fiscal si cu atribuții in domeniul gestionarii finanțărilor nerambursabile (date 

privind nume, prenume, adresa, telefon), conform reglementărilor în vigoare. Dacă este cazul și doar conform legii putem trimite 

datele și către alte autorități. 

 Cu privire la datele personale ale dvs. și ale copiilor dvs., vă puteți exercita oricând: 



 

 dreptul de acces la date (de a ști dacă prelucrăm datele, ce date și în ce modalitate, precum și detalii referitoare la 

prelucrare) 

 dreptul de rectificare a datelor greșite sau neactualizate 

 dreptul de ștergere a datelor personale, în condițiile și cazurile prevăzute de lege 

 dreptul de a cere restricționarea prelucrării, în condițiile și cazurile prevăzute de lege 

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate 

 dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal (în măsura în care datele au fost prelucrate prin 

mijloace automate și portabilitatea este posibilă).  

 atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune 

în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de 

marketingul direct respectiv, iar noi vom opri imediat prelucrarea datelor dvs. în acest scop.  

 dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale bazate pe interes public sau interes legitim, în anumite cazuri și 

condiții prevăzute de lege.   

 pentru situațiile în care ne bazăm pe consimțământul dvs. pentru prelucrare aveți dreptul de a vă retrage oricând 

consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor.  

În vederea exercitării oricăruia dintre aceste drepturi, precum și pentru orice alte întrebări ați putea avea cu privire la 

prelucrarea datelor dvs. personale, vă puteți adresa societății noastre la datele de contact menționate mai sus. 

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), sediu: București, Bdul Gen. 

Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: 

anspdcp@dataprotection.ro. 

 

 DATA:                                                                                                               SEMNĂTURĂ: 

 


