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FORMULAR DE INSCRIERE
Tabara Tismana 2007 

Perioada pentru care inscrieti copilul1

3-17 Iulie 2007                                             
21 Iulie-4 august 2007                                 

Date despre participant
Numele si prenumele copilului
Data si locul nasterii
Varsta
Act de identitate Nr.
Adresa 
Telefon fix
Telefon Mobil
Numele, prenumele si datele de contact ale 
persoanei care trebuie contactata in caz de 
urgenta
Modalitatea de sosire in Romania2  

Data, locul si ora sosirii in tabara3 

Data, locul si ora plecarii din tabara4

Copilul a  mai participat la asemenea 
evenimente singur? 

Da              Nu             

Copilul este alergic la anumite alimente?5 Da              Nu             
Daca Da, va rugam sa le precizati

Va rugam sa precizati daca copilul are anumite 
necesitati speciale6

Va rugam sa precizati daca copilul are anumite 
boli care sa impiedice participarea sa la 
anumite activitati (ex: act.sportive, efort 
sustinut)7

Date despre Parinti
Numele si prenumele parintilor
Adresa parintilor
Telefon fix
Telefon mobil
E-mail

1 3-17 Iulie(participanti cu varste intre 7-12 ani); 21 iulie-4 august (participanti cu varste intre 13-17 ani)
2 Numai pt copiii din afara Romanieii -precizati: autocar, avion, masina personala a parintilor (in ultimul 
caz precizati ora sosirii la Tismana)
3 Precizati  de ex: cine va aduce in tabara, la ce ora, cu ce mijloc de transport ajunge copilul, etc
4 Precizati  de ex: cine va recupera din tabara, la ce ora, cu ce mijloc de transport pelaca copilul, etc
5 Aceste informatii sunt confidentiale si sunt necesare organizatorilor pt a evita orice probleme in tabara
6 Idem 4
7 Idem 4
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CONTRIBUŢIA FINANCIARĂ pentru participanţii din Occident

 Contribuţia financiară obligatorie este de  50 € 

 Vreau în plus să ajut un copil din România cu suma de .......

TOTAL CONTRIBUŢIE : ..............

Modalităţi de plată
 în lichid la organizatori
 cec bancar
 virament bancar

Referinţe bancare : 

M.O.R.E.O.M.
Cont EURO : IBAN : RO07BRDE445SV72623914450
Cont RON :   IBAN : RO39BRDE445SV73099544450
SWIFT : BRDEROBU
BRD – Agenţia DOROBANŢI
Calea Dorobanţilor, nr 135, sector 1 BUCUREŞTI


