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STEJARII COUNTRY CLUB 

Summer Camp 2020 

29 iunie – 28 august  

Broșura Părinților 

http://www.stejariicountryclub.ro/


Stejarii Country Club organizează un program de activitati sportiv-recreative destinate copiilor, 
pentru cei interesați de o varietate de sporturi: tenis, înot, padel, squash, arte marţiale, fotbal si 
dansuri. Programul oferă oportunitatea perfectă pentru copii de a-şi îmbunătăți abilitățile, a-şi face 
noi prieteni și de a se distra. 

Activitățile includ activitati sportive, jocuri în aer liber, excursii de grup.  

Există cel puțin un supervizor / animator la fiecare 5 copii prezenți. 

Programul sus mentionat organizat deStejarii Country Club se adresează copiilor cu vârste cuprinse 
între 5 și 12 ani, cu scopul de a le oferi oportunitatea sa descopere beneficiile pe care le pot obtine 
din sport, artă, cultură, natură. Activitățile din program 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. 

Participarea copiilor la activitățile din cadrul progamului, este decisă și asumată de părinții acestora 
prin citirea prezentei brosuri, precum si prin citirea, completarea si semnarea formularului de 
participare, care cuprinde si un chestionar. 

Activitatile dedicate copiilor se desfasoara doar cu conditia respectarii tuturor masurilor aplicabile 
in inccinat Stejarii Country Club, inclusiv cele in vederea prevenirii si raspandirii COVID-19 si in 
conformitate cu reglementarile in vigoare. 
 

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

CONTACTE PERSONAL 

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

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

PROGRAM  

De Luni până Vineri de la  8:00 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 zona din exteriorul Kids Club din incinta Stejarii Country Club. 
Copilul va fi adus începând cu ora 08:00 și preluat de parinte/reprezentant legal cel târziu la ora 
17:00. 

Părinții/aparținătorii trebuie să poarte corect masca de protectie la predarea/preluarea copiilor. 

Fiecare activitate din cadrul programului va fi urmată de o pauză de 10-15 minute cel puțin, în care 
copiii vor putea merge, singuri sau însoțiți, la grupul sanitar, pentru igienizarea mâinilor 
 

PREȚ 

Pachet 1 săptămână – 250 euro pentru cei care sunt deja clientii Stejarii Country Club / 300 euro 
pentru cei care nu sunt clienti 

Pachet 2 săptămâni – 450 euro pentru cei care sunt deja clientii Stejarii Country Club / 500 euro 
pentru cei care nu sunt clienti 

*10 euro taxa de inscriere (se achita o singura data) 

mailto:concierge@stejariicountryclub.ro


In cazul in care se inscriu frati, al doilea beneficiaza de reducere 10%. Prețurile includ TVA. 

Pret client Stejarii Country Club: 

1 zi – 75 euro 

2 zile – 140 euro 

3 zile – 195 euro 

4 zile – 240 euro 

5 zile – 250 euro 

Pret pentru cei care nu sunt clienti Stejarii Country Club: 

1 zi – 90 euro 

2 zile – 168 euro 

3 zile – 234 euro 

4 zile – 288 euro 

5 zile – 300 euro 

 

 

Va rugam sa alegeti ca metoda de plata mijloacele care nu presupun manipularea bancnotelor – 
transferul bancar, plata cu cardul contact-less.  

 

 

FIECARE PACHET DE SERVICII INCLUDE 

Acces la toate activitățile conform cu programul prestabilit, masa de prânz zilnică si 2 gustări 
sănătoase, tricouri pentru toți participanții. 

 

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIERE 

 Înscrierile încep pe 25 iunie 2020.  

 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, semnate, predatetoate formularele. Va 
rugam sa alegeti cat mai des ca metoda de transmitere mijloacele care nu presupun 
manipularea de catre mai multe persoane a documentelor in format fizic (transmiere prin 
email a documentelor completate si semnate in copie scanata/fotografiata).  

 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.  

 

REGULILE GENERALE DE CONDUITĂ 



Nici o persoana (inclusiv copil, părințe/aparținător) care a venit în contact cu opersoană confirmată 
cu SARS COV-2 sau care prezinta semne de afectiuni/viroze respiratorii (tuse, stranut, rinoree, 
febra, stare generala alterata) nu va avea acces in incinta Stejarii Country Club.  

Nici un părințe/aparținător care a venit în contact cu opersoană confirmată cu SARS COV-2 nu va 
aduce copilul in incinta Steajrii Country Club. 

Nici un copil care a venit în contact cu opersoană confirmată cu SARS COV-2 nu va partiicpa la vreo 
activitate din program. 

Inainte de a participa la program, pentru fiecare copil, parintele/reprezentantul va transmite catre 
Stejarii Country Club avizul epidemiologic pentru copilul respectiv. Copii cu boli infectocontagioase 
acute nu vor fi adusi in incinta Stejarii Country Club si nu vor participa la program.  

Cu o zi inainte de prima participare a copilului la program, parintele va transmite catre Stejarii 
Country Club chestionarul de la pagina 14 din borsura, completat si semnat. In cazul in care 
chestionarul nu este transmis in conditiile de mai sus, ori daca unul dintre raspunsurile la 
chestionat este afirmativ, copilul nu poate participa la program.  

In cazul in care un copil prezinta semne de afectiuni/viroze respiratorii (tuse, stranut, rinoree, febra, 
stare generala alterata) sau daca nu se simte fizic bine sau daca este un caz suspect de CoVid-19 ori 
contact apropiat al unui caz suspect sau confirmat de CoVid-19 sau daca prezinta unul dintre 
factorii de risc in cazul infectiei cu CoVid-19, va rugam sa nu il aduceti pentru participare la 
program.  

In cazul in care in vreuna din zile, cu ocazia triajului epidemiologic realizat la acces in Stejarii 
Country Club, temperatura inregistrata in cazul unui copil, potrivit regulilor aplicabile in cadrul 
Stejarii Country Club si cu mijlocaele pe care le avem la dispozitie, este mai mare de 37,3 grade C, 
acesta va putea participala program doar după prezentarea avizului medical eliberat de către 
medicul de familie. 

Este necesara prezenta copilului in zona Kids Club cu 15 minute inaintea inceperii activitatii pentru 
ziua pentru care s-a facut programarea. In cazul in care nu este respectata ora, copilul nu poate 
participa la activitatile programului din ziua respectiva. 

 

La intrarea incinta  

- vom masura temperatura fiecarei persoane, confor procedurilor Stejarii Country Club, cu 
mijloacle pe care acesta le are la dispozitie (termomentru non-contact). Daca 
temperatura masurata este peste 37,3 grade C, nu se va permite accesul in incinta; 

- se va efectua un triaj epidemiologic. In cazul in care se constata semne si simptomele 
respiratorii (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata) nu se 
va permite accesul in incinta; 

- vom solicita fiecarui adult sa compleze si sa semneze chestionarul pus de dispozitie de 
personalul Stejarii Country Club. In cazul in care se refuza completarea sau semnarea 
chestionarului sau chestionarul nu este completat integral sau daca raspunsul este 
afirmativ la cel putin una din intrebarile din chestionar, nu se va permite accesul in 
incinta. 

- fiecare persoana trebuie sa isi stearga talpile incaltamintei pe presurile cu substante 
dezinfectante; 

- fiecare persoana trebuie sa isi ingienizeze corect mainile. 



 

Pe toata durata prezentei in incinta, fiecare persoana trebuie sa 

- isi ingienizeze corect si des mainile (cu apă şi săpun timp de 20 de secunde sau 
dezinfectant avizat pe bază de alcool), cel putin la venire si la plecare, in momentele de 
pauza dintre activitati; inainte de a consuma produse alimentare; dupa ce a atins cu 
mainile obiecte posibil atinse si de alte persoane; inainte sa atinga fata, ochii, nasul, 
gura; dupa utilizarea grupurilor sanitare, dupa ce a interactionat cu alte persoane, dupa 
indepartarea manusilor de unica folosinta, inainte de a-si pune/indeparta masca de 
protectie, dupa ce si-a indepartat masca de protectie, cand mainile sunt vizibil murdare. 
Pentru uscarea mâinilor se folosesc doar șervețele/prosoape de hârtie de unica 
folosinta; 

- evite atingerea fetei cu mainile neigienizate; 

- respecte normele de igiena respiratorie: gura şi nasul trebuie acoperite în momentul 
tusei ori stranutului cu plica cotului sau cu o batista de hârtie. Batista trebuie aruncata 
imediat şi mâinile trebuie spalate cu apa şi sapun; 

- respecte delimitarile spatiilor si distantelor; 

- evite contactul si interactiunea cu alte persoane (strageri de mana, imbratisari), si sa se 
rezume la salutul verbal; 

- pastreze in incinta o distanta de minim 2 m fata de orice alta persoana, la 
concierge/receptie, spatiile de activitati, la vestiar, grupurile sanitare si in alte spatii 
comune. In anumite spatii destinate anumitor activitati sportive, distanta minima care 
trebuie pastrata este mai mare; 

- in spatiile inchise sau aglomerate (in care nu poate pastra de minim 2 m fata de orice 
alta persoana) sa poarte corect masca de protectie, in afara perioadelor in care 
desfasoara activitati fizice intense; 

- maxim 5 copii la un spatiu de lucru in timpul activitatilor.  

 

INTRARE/ IEȘIRE 

Aceasta este o parte esențială a programului de activitati sportiv-recreative dedicate copiilor. 
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 personalului Stejarii Country Club desemnat 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. 

Locația de aducere și ridicare a copilului este zona din exteriorul Kids Club din incinta Stejarii 
Country Club. Va fi limitat, pe cât posibil, accesul aparținătorilor în spațiile închise.  



Copiii sunt primiți, individual, de către persoana desemnată în acest scop și preluați de aparținător, 
la ușa din zona  Kids Club, evitându-se circulația intensă în interior.  

 

ADRESĂ ŞI NUMERE DE TELEFON  

Vă rugăm să informați în scris Stejarii Country Club 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 copii cu tricouri simple, deschise la culoare, pantaloni scurți 
sau lungi. O altă atracție majoră atât albine cât și insecte 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 

Activitatile si joaca în aer liber sunt cea mai importantă parte 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. 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). 
În caz de ploaie, excursia poate fi modificată sau anulată. 

 

COD VESTIMENTAR  

 

Obligatoriu: tricou, pantaloni, incaltaminte tip sport, 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 specific programului Steajrii Country 
Club în timpul excursiilor.  Încălțămintea de sport (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 programului. 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 
incaltaminte tip sport 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 și să trimiteți copilului cremă de protecție solară pentru folosire ulterioară. Personalul 
Stejarii Country Club 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 crema de protecție solară copiilor. În cazul în care copilul dumneavoastră 
are nevoie de ajutor suplimentar în aplicarea cremei de protecție solară, supervizorii/ animatorii  - 
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. 

Consumul produselor alimentare se va face in aer liber. 

 

Vă rugăm să nu permiteti copilului sa detina pe durata programului 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 
 Pachetele cu mancare 

 

DEPOZITAREA ŞI ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR  

Vă rugăm să anunțați supervizorul programului 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 programului 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 program. 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 programului 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 programului 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 cadrul progamului. 

 

Pașii de Rezolvare a problemelor legate de comportametul participantilor la program 

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 
programului.  

4. Apel telefonic de la copil la părinte. 

5. Pierderea de privilegii (înot, excursii etc.). 

6. Întâlnire părinte, copil și supervizor  

7. Copilului nu i se mai permite participarea la programul fără returnarea banilor. 

 

POLITICA DE ASIGURARE CĂ TOŢI COPIII VOR AVEA PARTE DE O EXPERIENŢĂ PLĂCUTĂ  

Vă rugăm să împărtășiți aceste informații cu copilul dvs., discutati cu copii aceste reguli si sa va 
asigurati ca le-au inteles, astfel incat sa le aplice pe durata participarii la program:  

 

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 manifestarii lipsei de 
respect, copilul va fi informat imediat că acest comportament nu este acceptabil și nu va fi tolerat. 

2.  Limbajul abuziv, comportamentul violent, manipularea incorectă a echipamentului, distrugerea 
bunurilor și furtul nu sunt comportamente acceptabile. 

3.  Nici un copil nu  va abuza fizic sau verbal vreun alt copil.  

4.  Medicamentele fără prescripție medicală,  ilegale sau neautorizate pe baza de prescripție 
medicală, tutunul și alcoolul nu sunt permise în cadrul programului.  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 program. 

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 indepartata oricand, iar copilul va 
fi eliminat imediat din program. 

6.  Se solicită vestimentație adecvată. Daca aceasta regula nu se respecta, participanții vor fi rugați 
să părăsească programul și să se întoarcă îmbrăcați adecvat. Încălcarea continuă a acestei reguli 
poate duce la eliminarea copilului din program. Încălțămintea de sport sau altă încălțăminte 
robustă, care îmbracă întregul picior, este necesară mereu,  cu excepția piscinei sau altor facilități 
de apă. 

7.  Copiii sunt obligați să respecte regulile programului, precum și regulile postate în locațiile pe 
care le vizităm. 

8.  Fiecare copil va ajuta la curățenia de după fiecare activitate. 

9.  Copiii isi vor spăla cu apă și săpun / igieniza mâinile corect cât mai des. Momentele obligatorii 
pentru respectarea igienei mâinilor sunt: la intrarea în incinta; după finalizarea unei activități; 
înainte și după servirea mesei; după folosirea toaletei/grupului sanitar; ori de câte ori 
copilul/personalul Stejarii Country Club apreciază că este nevoie.  

10. Transferul de obiecte sau echipamente între casă și Stejarii Country Club trebuie limitat la ceea 
ce este strict necesar: haine și încălțăminte de schimb, sticla cu apa, crema de protectie solara, 
recipient cu gel dezinfectant pentru maini, servetele dezinfectante, eventual, dispozitive medicale. 
Nu este permis schimbul de jucării și echipamente între casă/ familie și Stejarii country Club.  

11. Copii vor utiliza corect măştile de protectie: 

o Măştile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinaţie cu curăţarea frecventă a 
mâinilor cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun. 

o Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluţie pe bază de alcool sau 
cu apă şi săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul. 

o Masca trebuie schimbată o dată la 4 ore şi ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a 
deteriorat. 

o Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măştii, mâinile trebuie 
igienizate (cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun). 

o După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coş de gunoi, preferabil cu capac, 
urmată de igienizarea mâinilor. 

o Nu se recomandă reutilizarea măştilor medicale. 

Masca se schimba cu una noua la un interval de cel mult 4 ore si ori de cate ori masca se 
umezeste sau se deterioreaza. 



În cazul apariţiei febrei, tusei şi strănutului, purtarea măştii este recomandată în orice 
circumstanţă (de exemplu, în spaţiile deschise, la domiciliu). 

12. Copii vor respecta distanțarea fizică (Copiii pot întinde brațele și pot verifica dacă vârfurile 
degetelor lor nu se ating de ale celorlalți. Poate fi considerat un joc de mișcare distractiv, un 
moment de tranziție de la o activitate la alta, o rutină pe care trebuie instruiti sa si-o insuseasca);  

13. Copii vor evita contactul fizic direct cu cei din jur, vor respecta spațiul personal, a distanței care 
trebuie menținută față de celelalte persoane; 

14. Copii vor evita atingerea cu mâna a nasului, ochilor și gurii;  

15. Copii vor respecta igiena respiratorie (strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință);  

16. În situația în care jocuri, jucării, obiecte au fost utilizate în comun, copiii trebuie să știe că au la 
dispoziție șervețele umede și că pot merge la baie pentru igienizarea mâinilor. 

17. 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, 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. 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 sau 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. Obiectele 
"Pierdute și Găsite” sunt pastrate maxim 2 zile lucratpare de la data gasirii, ulterior fiind predate 
organelor de politie.  

Dacă doriți să permiteti  copilului sa detina bani pe parcurusul participarii la program, acesta este 
singurul responsabil pentru aceștia. 



 

EVALUĂRI 

Programul este mereu în căutarea de feedback din partea părinților pentru îmbunătățire 
permanenta. Vom distribui evaluări părinților pe parcursul programului. 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. 

 
Conditiile de desfasurare a programului pot suferi modificari. Modificarile se vor comunica in 

timp util.  

 
  



FORMULAR INSCRIERE PARTICIPARE PROGRAM 

 

Activitati sportive dedicate copiilor - Stejarii Country Club | 2020 

Formular de înscriere  
Participant: 

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

Sex: Masculin            Feminin   

Vârstă ................  

Mărime tricou:.................. 

 

Părinte/ Tutore – Informații Contact  

 

Părinte/ Tutore #1 

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

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

Telefon mobil...................................................................  

E-mail........................................................................... 

 

Părinte/ Tutore #2 

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

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

Telefon mobil...................................................................  

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

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  caresă furnizeze 
serviciile medicale necesare în cazul în care copilul meu este rănit sau se îmbolnăvește. 

 

 



PLATA: 

Perioada :............................. Suma 
platita:...................... 

      cash           credit card          

        banca transfer 

              membru                                                    non-membru                                             discount 

Perioade disponibile: 

 29.06 – 03.07 06.07 – 10.07 13.07 –17.07 20.07 – 24.07 

27.07 – 31.07 03.08 – 07.08 10.08 – 14.08 17.08 – 21.08 24.08- 28.08 

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  
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În calitate de părinte, solicit permisiunea ca al meu copil (ai mei copii) sa participe activitatile din cadrul 
programului dedicat copiilor la Stejarii Country Club. Înțeleg și sunt de acord că participarea copilului(iilor) 
meu(mei) la activitățile din cadrul programului este complet voluntară și că m-am familiarizat cu programul și 
regulile. 

Cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar prin prezenta, pe propria 
raspundere, ca raspunsurile la intrebarile de mai jos pentru _________ (fiecare copil înscris) sunt conforme realitatii 

1. A calatorit in ultimele 14 de zile in afara Romaniei. DA □  NU □ 

2. A prezentat in ultimele 14 zile simptome specifice COVID-19. DA □  NU □ 

3. A intrat in contact in ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu COVID-19 sau cu suspiciune 
de infectie cu COVID-19 

DA □  NU □ 

4. Cu privire la minor sau cu privire la vreun contact al sau s-a dispus masura carantinei sau 
izolarii in ultimele 14 zile 

DA □  NU □ 

Sunt de acord ca  

- refuzul de a completa chestionarul sau completarea incompleta sau raspunsul afirmativ la cel putin una din 
intrebarile de mai sus, are drept consecinta refuzul participarii minorului la program si al permiterii intrarii 
minorului in incinta Stejarii Country Club, in scopul eliminarii eventualelor amenintari la adresa sanatatii publice; 

- pentru a i se permite minorului accesul incinta Stejarii Country Club si participarea la program, sa ii fie masurata 
temperatura cu mijloacele pe care Stejarii Country Club le are la dispozitie, iar in cazul in care aceasta temperatura 
este mai mare de 37,3° C, ori in cazul in care nu sunt de acord cu masurarea temperaturii in aceste conditii, sunt de 
acord sa nu i se permita accesul in incinta si participarea la program, respectiv sa parasesca de indata incinta Stejarii 
Country Club. 

- nu voi efectua inregistari video, foto, audio in incinta Stejarii Country Club. 

Declar ca am luat la cunostinta de masurile si recomandarile comunicate de autoritatile publice in contextul 
epidemiei CoVid19, precum si de prevederile regulamentului aplicabil in incinta Stejarii Country Club, pe care ma 
oblig le respect si sa il instruiesc pe minor sa le respcte.  

 

 Recunosc faptul că anumite riscuri și pericole sunt inerente in desfasurarea activitatilor 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 imbolnavire si 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 
supraveghetorilor/instructorilor/antrenorilor, 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 program si prezenta lui in incinta Stejarii Cuntry Club.  

 EXCURSII: Am luat la cunoștință participarea copilului meu în excursii în alte locații, experiente care vor 
spori bagajul sau  de cunostinte. Copilul meu are permisiunea de a utiliza modul de transport oferit 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 si disciplina. Am 
înțeles că, dacă nu va respecta aceste reguli, sau va deveni perturbator pentru activitatile programului, voi fi anunțat, 
și sunt de acord să vin 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. Dacă nu acceptați cele menționate mai sus, vă rugăm să notificați în scris Conducerea Stejarii Country 
Club.  

   DATA:                                                                                       SEMNĂTURA PĂRINTELUI: 
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NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI IN VEDEREA 
OBTINERII CONSIMTAMANTULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

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, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21129/1994, CIF RO 
6505878, email: concierge@stejariicountryclub.ro, telefon:(+40) 744 332 155; +40316205830, 
fax: +40316205831, website: www.stejariicountryclub.ro, iar ofițerul pentru protecția datelor poate fi 
contactat la dpo@stejariicountryclub.ro.  

Prelucrări de date. Ce date ne sunt necesare si de ce 

1. Date părinți/tutori: nume, prenume, adresă, adresă email, telefon; date copii: nume, prenume, 
varsta, gen, mărime tricou, date medicale) sunt prelucrate pentru buna desfasurare a programului 
dedicat copiilor, precum și pentru realizarea comunicării cu părinții (comunicare program, orar, meniu 
etc.) în temeiul și în vederea executării relației contractuale stabilite pentru prestarea serviciilor pe care 
le-ați solicitat. În absența acestor date, minorul nu poate participa la program, nu vom putea să ne 
executăm obligațiile de prestarea a serviciilor solicitate.  

2. Doar pe baza consimțământului dvs., exprimat mai jos prin bifă, pentru a vă ține la curent cu 
informații referitoare la ofertele clubului operat de MEDUSA Hotel International, avem nevoie de 
consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc: nume și prenume, adresă, 
email/ telefon mobil. 

 Nu vom transmite datele pentru care vă oferiți consimțământul prin acest formular către terți și 
acestea nu vor face obiectul vreunei prelucrări de tipul proces decizional automatizat, inclusiv 
profilare.  

 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.  

3. Imagini foto/video ale minorului pe care il reprezentati, ale dvs., si ale vehiculului cu care a/ati 
intrat in incinta noastra, numarul de inmatriculare a vehiculului respectiv, in temeiul interesului 
legitim pentru a ne asigura ca nicio persoana neautorizata sau rau-intentionata nu are acces in incinta 
noastra, pentru a asigura siguranta si intimitatea clientilor nostri, ca si pentru a asigura siguranta 
spatiului in general, a persoanelor si bunurilor aflate in acesta. Am intreprins o analiza cu privire la 
masurile luate pentru asigurarea sigurantei incintei, ale bunurilor si persoanelor aflate in acesta si in ce 
masura acestea pot fi intruzive/pot afecta viata privata a clientilor, vizitatorilor si angajatilor si am 
concluzionat ca este in avantajul si al persoanelor vizate sa prelucram date care sunt oricum public sau 
larg accesibile pentru a oferi un mediu de o mai mare siguranta; 

4. Imagini foto/video ale minorului pe care il reprezentati, in temeiul consimtamantului dvs., in scopul 
promovarii activitatii la program. Imaginile pot fi vizualizate de public pe canalele proprii de promovare 
(facebook, instagram, postere/newslettere, website, revista Stejarii Magazine).Daca nu ne furnizati 
acordul pentru prelucrarea acestor in acest scop, nu le vom utiliza pe canalele de promovare sus 
mentionate, dar minorul pe care il reprezentati si dvs. puteti participa la program. 



5. Datele prelucrate in contextul masurilor pentru combaterea si limitarea raspandirii CoVid-19, 
numele si prenumele, datele referitoare la accesul in incinta noastra, date privnd calatoriile in afara 
Romaniei in ultimele 14 zile, date privind simptome specifice CoVid-19, date privind contactul cu 
persoane diagnosticate cu COVID-19 sau cu suspiciune de infectie cu COVID-19, date privind 
dispunerea masurii carantinei sau izolarii, respectiv rezultatele masurarii temperaturii corpului cu 
mijloace adecvate (termometru non contact) pentru a verifica daca aceasta depaseste ori nu un anumit 
nivel predefinit  (ex.: 37,3 grade Celsius sau orice alta valoare stabilita ca urmare a recomandarilor 
si/sau instructiunilor autoritatilor si/sau politicilor interne ale Operatorului si/sau legislatiei relevante) 
ce poate fi un indicator al infectarii cu virusul COVID-19. Indiferent de mijloacele folosite pentru 
masurare, rezultatele masuratorilor temperaturii nu sunt stocate in niciun mod. 

In contextul actual legat de epidemia Covid19 si in vedere respectarii masurilor impuse de si 
recomandarilor emise de autoritatile publice referitoare la limitarea contactelor cu persoanele posibil 
expuse noului coronavirus, Medusa Hotel International SRL are interesul legitim de a controla accesul in 
Club, pentru a se asigura ca nicio persoana posibil suspecta de infectie cu acest virus nu are acces in 
incinta noastra, pentru a asigura siguranta clientilor, angajatilor si colaboratorilor sai. Permiterea 
accesului in cladire in mod responsabil, prin luarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice adecvate 
pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca si reducerea raspandirii virusului COVID-19, reprezinta 
nu doar un intres legitim strict al Operatorului, fiind aparat indirect si un interes public ori comunitar. 
Deoarece datele cu caracter personal sunt speciale, temeiul prelucrarii este reprezentat de art. 9, alin.2, 
lit. b (indeplinirea obligatiilor si drepturilor specifice ale Operatorului), lit. g (interes public major) si lit. i 
(motive de interes public in domeniul sanatatii publice)  din  GDPR,  interesul legitim al Operatorului de 
asigurare a tuturor conditiilor adecvate privind sanatatea si securitatea in munca, conform legislatiei 
relevante (ex. Codul Muncii, Legea nr. 319/2006) si indeplinirea unei obligatii legale (prevederile legale 
ce reglementeaza aspecte precum triajul epidemiologic, masurarea prealabila a temperaturii corporale, 
continute in acte precum HG nr. 24/2020), in baza art. 6, alin.1, lit.c din GDPR. Prelucrarea datelor se 
face cu respectarea principiilor prelucrarii, conform GDPR, respectiv legalitate, echitate, transparenta, 
reducerea la minimum a datelor, exactitate, limitari legate de stocare, integritate si confidentialitate.  

Furnizarea datelor cu caracrer personal este necesara pentru accesul in incinta si participarea 
minorului la program, fiind o masura adecvata din categoria celor necesare pentru asigurarea sanatatii 
si securitatii in munca si reducerea raspandirii virusului COVID-19. In cazul in care refuzati masurarea 
temperaturii corporale sau temperatura depaseste pragul predefinit, accesul in incinta nu va fi permis. 
Daca alegeti sa nu ne fie furnizatele datele, nu va putea permite accesul minorului in incinta noastra si 
nici participare asa la program, cel putin in perioada in care se aplica reglementarile si recomandarile 
autoritatilor publice referitoare la masurile de combatere si limitare a raspandirii Covid19. 
 

Cum prelucram datele susmentionate: Modalitatile in care prelucram datele sunt cele descrise de 
GDPR - colectare, pastrare, vizualizare, utilizare, arhivare, introducere in bazele noastre de date pentru 
aducerea la indeplinire la scopurilor mentionate etc. Datele nu vor fi folosite pentru un proces 
decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri. 

Cui mai transmitem datele susmentionate cu caracter personal si in ce conditii 

Datele colectate pot fi transmise către subcontractori (antrenori), personal contractat pentru prestarea 
serviciilor contractuale (doar prenumele copilului), către firme de audit (doar informații legate de plăți), 
societatea care asigura servicii de paza, monitorizare acces si securitate pentru incinta noastra (imagini 
foto/video ale dvs. si ale minorului, si ale vehiculului cu care ati intrat in incinta noastra, numarul de 
inmatriculare a vehiculului respectiv) precum și către si către autoritățile publice competente 
(operatori), având atribuții in domeniul fiscal, in domeniul sanatatii (nume, prenume, adresa, telefon), si 
ordinii publice (nume, prenume, adresa, telefon, imagine, nr. inmatriculare vehicul), conform 



reglementărilor în vigoare. Dacă este cazul și doar conform legii putem trimite datele și către alte 
autorități. 
 

Pentru cat timp vom pastra datele pe care le colectam  

Vom pastra datele mentionate la pct 1. pe perioada furnizarii serviciilor si pentru o perioada de timp de 
pana la implinirea a 30 ani de la data desfasurarii programului, arhivate in siguranta, conform 
perioadelor de retentie aplicate la nivelul societatii noastre.  

Vom pastra datele mentionate la pct 3  pentru o perioada de timp de 30 zile de la data inregistrarii, 
conform perioadelor de retentie aplicate la nivelul societatii noastre.  

Vom pastra datele mentionate la pct 2 si 4  pentru o perioada de timp de maxim 5 ani de la data 
inregistrarii, conform perioadelor de retentie aplicate la nivelul societatii noastre.  

Vom pastra datele mentionate la pct 5 pentru o perioada de timp de maxim 30 zile de la data 
inregistrarii, conform perioadelor de retentie aplicate la nivelul societatii noastre, cu exceptia 
temperaturii masurate, aceasta fiind o informatie care nu se stocheaza.  

In cazul in care datele dvs. sunt implicate intr-o cauza legala, vor fi pastrate pana la solutionarea 
definitiva a cauzei. De asemenea, in cazul in care o autoritate competenta dispune pastrarea datelor, le 
vom pastra conform obligatiei astfel impuse. 

Dupa expirarea perioadei de retentie aplicabile, datele dumneavoastra vor fi sterse sau anonimizate. 
 

De asemenea, cu privire la datele dvs. personale și ale copiilor dvs., vă puteți exercita oricând dreptul de 
acces (de a ști dacă prelucrăm datele, ce date și în ce modalitate, precum și detalii referitoare la 
prelucrare), rectificare a datelor greșite sau neactualizate sau ștergere a datelor, în condițiile și cazurile 
prevăzute de lege, de a cere restricționarea prelucrarii în condițiile și cazurile prevăzute de lege sau de a 
va opune la prelucrare (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 si/sau prelucrării datelor dvs. personale bazate pe interes 
public sau interes legitim, în anumite cazuri și condiții prevăzute de lege), dreptul la portabilitate(în 
măsura în care datele au fost prelucrate prin mijloace automate și portabilitatea este posibilă), precum 
și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate. În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa 
Stejarii Country Club la datele de contact menționate la mai sus. 

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră 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. 

 

Confirmare informare si consimtamantul specific 

 Am luat la cunostinta de informatiile furnizate in prezenta Nota de informare,  

 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal necesare si/sau utile pentru participarea 
minorului pe care il reprezint la program: nume si prenume minor; , varsta minor, , gen;      

 date specifice prelucrate in contextul masurilor pentru combaterea si limitarea raspandirii 
CoVid-19, date privind calatoriile in afara Romaniei in ultimele 14 zile, date privind simptome 
specifice CoVid-19, date privind contactul cu persoane diagnosticate cu COVID-19 sau cu 
suspiciune de infectie cu COVID-19, date privind dispunerea masurii carantinei sau izolarii, 
respectiv rezultatele masurarii temperaturii corpului cu mijloace adecvate 

http://www.dataprotection.ro/


 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal necesare si utile pentru a ma contacta in 
legatura cu participarea minorului pe care il reprezint la program: nume si prenume; , adresa 
e-mail, telefon ;  

 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal necesare si/sau utile pentru asigurarea 
pazei incitei, a persoanelor si bunurilor: imagine foto/video a mea si minorului;  vehiculului 
utilizat ; numar de inmatriculare al vehiculului utilizat . 

 Confirm ca am luat cunostinta de restul informatiilor din Nota de informare, ce mi-au fost furnizate 
conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016. 

Prin bifarea rubricilor de mai jos, confirm ca mi-au fost furnizate informatii si imi dau consimtamantul 
informat pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal, respectiv al minorului pe caer il 
prezint pe care le-am completat/le-am transmis, de catre MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL S.R.L., 
pentru urmatoarele scopuri: 

 Pentru a putea folosi datele dvs.  nume și prenume,  adresă,  email/  telefon mobil, pentru a 
vă ține la curent cu informații referitoare la ofertele clubului operat de MEDUSA Hotel International. 
Sunt de acord sa primesc:  Newslettere;  SMS-uri 

 prelucrate in contextul masurilor pentru combaterea si limitarea raspandirii CoVid-19, numele si 
prenumele, datele referitoare la accesul in incinta noastra, date privnd calatoriile in afara Romaniei in 
ultimele 14 zile, date privind simptome specifice CoVid-19, date privind contactul cu persoane 
diagnosticate cu COVID-19 sau cu suspiciune de infectie cu COVID-19, date privind dispunerea masurii 
carantinei sau izolarii, respectiv rezultatele masurarii temperaturii corpului cu mijloace adecvate 

 Pentru a putea folosi imaginea minorului, pe canalele proprii de promovare (facebook, instagram, 
postere/newslettere, website, revista Stejarii Magazine) si pe _________________ . 

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea oricăror activități de prelucrare bazate pe 
consimțământ înainte de retragerea acestuia.  

Subsemnatul cedent acord cu titlu gratuit societății MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL S.R.L.,  
reprezentanților, prepușilor și colaboratorilor săi, precum şi tuturor persoanelor sau corporațiilor, care 
acționează cu permisiunea sa, dreptul nelimitat de a folosi și publica portrete, imagini fotografice, 
video-audio care apare minorul pe care il reprezint, precum şi tipăriturile, diapozitivele sau informațiile 
digitale importante aferente acestora, în care ar putea fi inclus în totalitate sau parțial, sau modificate 
ca formă, sau reproduse sub diverse forme, color sau altfel, făcute prin orice mijloc (în studioul propriu 
sau în altă parte), ca formă de promovare comercială sau orice altă formă legală, în orice format, 
fotografie, simplu, multiplu, în mișcare sau imagine video, indiferent de modul în care imaginea va fi 
distribuită (publicată în presă, pe internet sau oriunde altundeva).  

Prin prezentul document, subsemnatul cedent renunț la orice drept pe care îl am, de a verifica şi aproba 
modul de de utilizare, care ar putea fi ales, al imaginilor respective. De asemenea, scutesc Stejarii 
Country Club şi alte parți, în numele cărora el acționează, de orice revendicare de plată, asociată cu 
orice formă de daună, fie prevăzută, fie nu, legată de utilizarea artistică sau comercială corespunzătoare 
acestor imagini. 

 

 DATA:                                                                          SEMNĂTURĂ:________________ 
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FORMULARUL DE ACCES INTRARE - IEȘIRE ÎN FIECARE ZI 
 

CHESTIONAR PENTRU ACCES INCINTA STEJARII COUNTRY CLUB  
(parte a Regulamentului de Acces si Prevenire Sars-Cov 2 (Covid 19)) 

 

NUME PRENUME ________________________________         Data __ __ ____     Ora soririi__:__ 
am/pm Ora plecarii__:__ am/pm 

Cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar prin 
prezenta, pe propria raspundere ca raspunsurile la intrebarile de mai jos sunt conforme realitatii 

1. Am calatorit in ultimele 14 de zile in afara Romaniei. DA □  NU □ 

2. Am prezentat in ultimele 14 zile simptome specifice COVID-19. DA □  NU □ 

3. Am intrat in contact in ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu COVID-19 
sau cu suspiciune de infectie cu COVID-19 

DA □  NU □ 

4. Cu privire la mine sau cu privire la vreun contact al meu s-a dispus masura 
carantinei sau izolarii in ultimele 14 zile 

DA □  NU □ 

 

Sunt de acord ca  

- refuzul de a completa chestionarul sau completarea incompleta sau raspunsul afirmativ la cel 
putin una din intrebarile de mai sus, are drept consecinta refuzul permiterii intrarii mele in 
incinta Stejarii Country Club, in scopul eliminarii eventualelor amenintari la adresa sanatatii 
publice; 

- pentru a mi se permite accesul incinta Stejarii Country Club, sa imi fie masurata temperatura cu 
mijloacele pe care acesta le are la dispozitie, iar in cazul in care aceasta temperatura este mai 
mare de 37° C, ori in cazul in care nu sunt de acord cu masurarea temperaturii in aceste conditii, 
sunt de acord sa nu intru, respectiv sa parasesc de indata incinta Stejarii Country Club. 

Declar ca am luat la cunostinta de masurile si recomandarile comunicate de autoritatile publice 
in contextul epidemiei CoVid19, precum si de prevederile regulamentului aplicabil in incinta 
Stejarii Country Club, pe care ma oblig le respect. Nu voi efectua inregistari video, foto, audio in 
incinta Stejarii Country Club. 

 

SEMNATURA CLIENT. ________________________________ 

SEMNATURA ANGAJAT SCC. __________________  Permis acces  DA□    NU □ 

 
Prezenta nota priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  in scopul limitarii acesului in spatiile MEDUSA 
HOTEL INTERNATIONAL S.R.L. in contextul COVID-19 si completeaza nota cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, anexa la formularul de inscriere in program al carui beneficiar este minorul pe care il 
reprezentati/insotiti. 

Cine suntem si cum puteti lua legatura cu noi, MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul social in 

Bucuresti, str. Jandarmeriei, nr. 14A, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21129/1994, CIF RO 
6505878, Telefon: +4 031 620 58 30, Fax: +4 031 620 58 31, Website: http://www.stejariicountryclub.ro, E-mail: 
office@medusaturism.ro, Responsabilul pentru Protectia Datelor (DPO) poate fi contactat la email: 
dpo@stejariicountryclub.ro. MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL S.R.L denumita in continuare „Operatorul“, prelucrează 

datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credința si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de 
informare. Aceste date cu caracter personal, aparținând dumneavoastră in calitate de salariat ori de vizitator (denumita in 

http://www.stejariicountryclub.ro/
mailto:office@medusaturism.ro
mailto:dpo@stejariicountryclub.ro


continuare "Persoana vizata"), au fost furnizate către Operator de catre Dvs cu ocazia prezentei Dvs. in incinta cladirii,  iar 
prelucrarea se va realiza conform celor de  mai jos: 

Datele cu caracter personal: Datele prelucrate sunt numele si prenumele, datele referitoare la accesul in incinta 
noastra, date privnd calatoriile in afara Romaniei in ultimele 14 zile, date privind simptome specifice CoVid-19, 
date privind contactul cu persoane diagnosticate cu COVID-19 sau cu suspiciune de infectie cu COVID-19, date 
privind dispunerea masurii carantinei sau izolarii, respectiv rezultatele masurarii temperaturii corpului cu mijloace 

adecvate (termometru non contact) pentru a verifica daca aceasta depaseste ori nu un anumit nivel predefinit  (ex.: 37,3 
grade Celsius sau orice alta valoare stabilita ca urmare a recomandarilor si/sau instructiunilor autoritatilor si/sau politicilor 
interne ale Operatorului si/sau legislatiei relevante) ce poate fi un indicator al infectarii cu virusul COVID-19. Indiferent de 
mijloacele folosite pentru masurare, rezultatele masuratorilor nu sunt stocate in niciun mod cu exceptia inregistrărilor video 
care vor fi stocate in conformitate cu politica de monitorizare CCTV disponibila pentru maximum 30 de zile. 

De ce prelucram datele de mai sus, in ce temei. Cui transmitem datele dvs. si de ce:In contextul actual legat de 

epidemia Covid19 si in vedere respectarii masurilor impuse de si recomandarilor emise de autoritatile publice referitoare la 
limitarea contactelor cu persoanele posibil expuse noului coronavirus, Medusa Hotel International SRL are interesul 
legitim de a controla accesul in Club, pentru a se asigura ca nicio persoana posibil suspecta de infectie cu acest 
virus nu are acces in incinta noastra, pentru a asigura siguranta clientilor, angajatilor si colaboratorilor sai. Vom 
pastra aceste date in scop probatoriu in baza noastra de date pe perioada pentru care pastram si contractul in baza 

caruia aveti acces la serviciile noastre. In ceea ce priveste temperatura masurata, prelucrarea (inclusiv stocarea) se 
realizează pe durata necesara realizarii scopurilor prelucrarii; pentru evitarea oricarui dubiu, datele colectate nu sunt 
stocate. 

Permiterea accesului in cladire in mod responsabil, prin luarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice adecvate pentru 
asigurarea sanatatii si securitatii in munca si reducerea raspandirii virusului COVID-19, reprezinta un interes legitimm al 
Operatprului fiind aparat indirect si un interes public ori comunitar. Deoarece datele cu caracter personal sunt speciale, 
temeiul prelucrarii este reprezentat de art. 9, alin.2, lit. b (indeplinirea obligatiilor si drepturilor specifice ale Operatorului), 
lit. g (interes public major) si lit. i (motive de interes public in domeniul sanatatii publice)  din  GDPR,  interesul legitim al 
Operatorului de asigurare a tuturor conditiilor adecvate privind sanatatea si securitatea in munca, conform legislatiei 
relevante (ex. Codul Muncii, Legea nr. 319/2006) si indeplinirea unei obligatii legale (prevederile legale ce reglementeaza 
aspecte precum triajul epidemiologic, masurarea prealabila a temperaturii corporale, continute in acte precum HG nr. 
24/2020), in baza art. 6, alin.1, lit.c din GDPR. Prelucrarea datelor se face cu respectarea principiilor prelucrarii, conform 
GDPR, respectiv legalitate, echitate, transparenta, reducerea la minimum a datelor, exactitate, limitari legate de stocare, 
integritate si confidentialitate.  

Datele dumneavoastra pot fi dezvaluite si autoritatilor publice cu atributii in domeniul ordinii publice, in domeniul 

medical, sanitar si altor organe de aplicare a legii daca este cazul si strict conform legii. In ceea ce priveste temperatura 
masurata, aceasta nu este transmisa vreunui tert.  

Furnizarea datelor cu caracrer personal este necesara pentru accesul in incinta, fiind o masura adecvata din categoria 

celor necesare pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca si reducerea raspandirii virusului COVID-19. In cazul in 
care Persoana vizata refuza masurarea temperaturii corporale sau temperatura depaseste pragul predefinit, accesul in 
cladire nu va fi permis. Daca alegeti sa nu ne furnizati datele, nu va vom putea permite accesul in incinta noastra cel 

putin in perioada in care se aplica reglementarile si recomandarile autoritatilor publice referitoare la masurile de combatere 
si limitare a raspandirii Covid19. 

Nu exista proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri.  

Drepturile persoanei vizate: In calitate de Persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele 

dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de GDPR: dreptul de acces la date conform art. 15; dreptul de rectificare 
a datelor, conform art. 16; dreptul de stergere a datelor, conform art. 17; dreptul la restricționarea prelucrarii datelor, 
conform art. 18; dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20; dreptul de a obiecta, conform art. 21; dreptul de a nu f i 
supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti 
adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL S.R.L Bucuresti, str. Jandarmeriei, nr. 
14A, sector 1, e-mail: office@stejariicountryclub.ro. Contact responsabil pentru protectia datelor – DPO: e-mail: 
dpo@stejariicountryclub.ro). MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL S.R.L va raspunde acestor solicitari in termen de o luna, 
acesta putand fi prelungit in conditiile legii cu doua luni (in functie de numarul de solicitari si de complexitatea acestora).  

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sectorul 1, cod poștal 010336, Bucuresti, 
Romania, telefon 031.805.92.11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro), precum si dreptul de a introduce o cale de atac 
judiciara.  

Datele si informatiile solicitate si colectate sunt prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 
date, cu respectarea stricta a principiilor legate de drepturile fundamentale. Operatorul de date cu caracter personal 
garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si 
organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din GDPR. In cazul in 
care Operatorul  intentioneaza sa prelucreze ulterior date cu caracter personal in alt scop decat cel pentru care acestea 
au fost colectate, Operatorul va furniza persoanei vizate, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul 
secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante, potrivit Regulamentului UE.   

 
SEMNATURA ______       DATA ______________ .  
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