
rucsac mediu pentru drumeții                                                                                   
1 pereche teniși + 1 pereche bocanci                                                                   
1 trening sau 1 pereche pantaloni lungi+ 1 bluza mânecă lungă (minim)          
1 pelerina de ploaie și un hanorac                                                                     
pijama și trusă de igiena corporala (săpun, periuță de dinți, pastă, etc.)              
pentru fiecare zi a taberei: 1 tricou, 1 pereche șosete, 1 pereche lenjerie de corp       
dacă urmează un tratament specific permanent, medicamentele specifice acestui tratament, cu recomandarea medicului specialist, care vor fi
administrate sub îndrumarea cadrului medical din tabără.
daca situația o va impune, copilul va avea masca de protecție și dezinfectant pentru mâini, în funcție de contextul din perioada taberei

Necesar bagaj:                                                                                                        

De asemnea, declar că minorul :
Are regim alimentar:
Omnivor
Ovo- lacto- vegetarian
Vegan

Suferă de alergii:
Nu
Da: ..................................................................................................................................................................................

Declar pe proprie răspundere că membrii familiei noastre nu au călătorit in străinătate in ultima perioadă, nu am avut cazuri de îmbolnăvire cu virusul actual
în familie, iar copilul nu a avut în ultima perioada febra, sau contact cu cineva infectat. 
De asemenea, declar pe propria răspundere că minorul va respecta regulamentul de ordine interioara, și că am citit necesarul care trebuie să existe în
rucsacul acestuia pe perioada taberei.
Totodată, declar ca fotografiile în care apare minorul, in grup cu alți copii  sau individual și respectând legislația în vigoare , pot apărea în materialele de
promovare  ale firmei SC DISTRACT X Camp SRL. Fotografiile folosite sunt cele realizate exclusiv de către reprezentanții SC DISTRACT X SRL în perioada
taberei școlare.
Atașez prezentei declarații, adeverința medicala eliberata de medicul de familie, cu sintagma CLINIC SANATOS. 

Țigări
Băuturi alcoolice
Obiecte valoroase, bijuterii
Dulciuri
Obiecte tăioase/periculoase
Bagaje in exces

Interzis în bagaj:

Subsemnatul ………………………...............………...în calitate de ………………… și ……………………………………………….în calitate de……………… al minorului
………………...........................……, nascut la data de …..................………… , CNP:……………....................………................ declar că sunt de acord cu participarea  

acestuia în tabara organizată de SC DISTRACT X Camp SRL. 

Observații relevante legate de minor:

Nume/Prenume părinte în clar:
Semnătură

Nume/Prenume părinte în clar:
Semnătură


