
                                                                                                       
                                                                                                                

  

  

 

FORMULAR DE INSCRIERE TABARA 2014 
LFL Clifton College ANGLIA 8-17 ani 

     (Va rugam completati cu litere de tipar) 

 

Date personale participant 

 

 

 
       M                F     
 

   

 

 

 

 

 

    

  

 

  

  

 

 
 

*Va rugam specificati si o adresa de email la un alt provider decat Yahoo 

 

 

 

 

 

 

   

*Va rugam specificati si o adresa de email la un alt provider decat Yahoo 

Va rugam specificati pe ce nume doriti sa fie intocmite contractul si factura: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nivelul de cunostinte 

de limba engleza:                 Incepator           Elementar      Pre-intermediar           Intermediar      Super-intermediar            Avansat         Profesionist 

 

Tabara la care doriti sa va inscrieti: 
  

  

                                                    

 

 

Nume familie  Prenume   

Data nasterii   Cetatenie  

CI: serie            nr.                Nr Pasaport/ Data Exp. Limba materna 

Adresa de domiciliu (inclusiv cod postal)   

Inaltime si greutate: 

 

Scoala/Liceu si localitate 

 

Email participant: Telefon mobil participant 

Numele mamei: 

 

Profesia, locul de munca: 

 

CNP:     CI: serie............... nr. :.......................

  

 

Telefon: 

 

E-mail*: 

 

 

 

Numele tatalui: 

 

Profesia,locul de munca: 

 

CNP:     CI: serie............... nr. :.........................

  

 

Telefon: 

 

E-mail*: 

Unde ati auzit de taberele organizate de Mirunette International Education ? Ati mai participat in tabere educationale? Daca da, unde? 

Localitatea/Centrul/Tara   

Perioada de desfasurare:   Numarul de saptamani: 

CNP   

Str. V.Braniste nr 37-39, et.1, ap.3 
Sector 3, 030715 Bucuresti 
Tel:  +(40) 21 210 16 02 
Fax: +(40) 21 210 16 03 
Mob: +(40) 72 360 66 33 
E-mail: office@mirunette.ro 
Website: www.mirunette.ro  
Reg. Com. J40 / 15500 / 2004 
CUI RO16795280 
                                              
   

e-mail: office@mirunette.ro 

 

Date contract/facturare (persoana fizica sau juridica): 

 

 

Moneda de plata tabara:         GBP      RON (curs BNR+2%)          EUR (curs Raiffeisen cumparare EUR si vanzare GBP) 

Moneda de plata bilet avion:     EUR       RON (curs BNR+2%) 

Modalitate plata:         cash       transfer bancar/depunere bancara 

 

mailto:office@mirunette.ro
http://www.mirunette.ro/
mailto:office@mirunette.ro


Istoricul medical al participantului la tabara: 
 

Alergii       Nu Da  Probleme de atentie/concentrare Nu  Da 

Tratamente in desfasurare   Nu Da  Probleme de adaptare  Nu Da 

Boli cronice (diabet, epilepsie, astm etc) Nu Da  Deficit de vedere/auz  Nu Da 

Dieta sau alimentatie speciala  Nu Da  Indisponibilitate la efort  Nu Da 

Participantul este fumator?   Nu Da  Altele    Nu Da 

 

Daca ati bifat “da” la vreuna dintre intrebarile de mai sus, va rugam detaliati mai jos si/sau separat: 

 

 

 

Atentie! Neinformarea despre o conditie speciala de sanatate, dieta  sau comportament da dreptul organizatorilor taberei sa decida 

trimiterea acasa a participantului, pe cheltuiala proprie/a parintilor/tutorelui legal. 

 

Doriti sa participati la o excursie/activitate optionala organizata in timpul taberei, conform ofertei?  

 

Nu    Da, optez pentru:     

   

                                                                                                                                                                    

                                                                                                

 

 

 

 

 

De completat si semnat de catre participant sau de catre parinte/ tutore (in cazul in care participantul este minor): 

1. Am luat la cunostinta si am acceptat toate conditiile de inscriere si participare la tabara si conditiile contractuale de anulare si 

returnare. 

2. Am citit si am acceptat programul conform oferta si conditiile de pret si plata si confirm ca detin suficiente fonduri pentru plata, 

conform contract, cat si orice alte costuri personale aparute pe durata desfasurarii taberei. 

3. Declar ca daca fiul/fiica mea va contracta o boala contagioasa in mai putin de 30 zile inainte de plecare, nu va mai participa la 

porgram. Declar ca la momentul plecarii din tara participantul este apt din punct de vedere medical. Organizatorii nu isi asuma 

responsabilitatea pentru problemele de sanatate ale participantului existente anterior inceperii programului educational. 

Organizatorii pot decide trimiterea acasa a participantului, in cazul in care se constata ca acesta sufera de o afectiune nedeclarata 

anterior, pe care organizatorul nu este in masura sa o gestioneze corespunzator. Autorizez personalul taberei sa ia masurile 

necesare in caz de urgenta medicala si sunt raspunzator pentru orice cheltuieli suplimentare aparute cu aceasta ocazie, inclusiv 

cheltuielile acoperite de asigurarea medicala incheiata, care se recupereaza direct de la societatea de asigurare. 

4. Am luat la cunostinta si voi respecta conditiile de conduita si comportament pe durata taberei,  impuse atat de organizatori cat si 

de legislatia locala, precum si consecintele nerespectarii acestora. Voi suporta toate costurile produse din comportamentul 

neadecvat al fiului/fiicei mele, care va fi pe deplin responsabil pentru pastrarea obiectelor personale, de a carei eventuala 

pierdere/disparitie este pe deplin  raspunzator, daca acestea nu au fost date sub semnatura grup-leaderului. 

5. Am fost informat scris despre consecintele incalcarii angajamentului luat odata cu semnarea contractului de servicii al carui anexa 

este si acest formular.  

6. Sunt de acord ca fotografiile facute cu ocazia participarii la aceasta tabara sa fie utilizate de catre organizatori in mijloacele de 

promovare specifice (site-uri, brosuri, postere, etc). Sunt de acord ca datele personale (email, nr. telefon, etc.) sa fie utilizate de 

catre organizatori pentru reclama, marketing si publicitate. 

7. Cunosc faptul ca minorii vor fi insotiti la trecerea frontierei romane, conform declaratiei notariale obligatorii. 

8. Am luat la cunostinta ca la sosirea in tabara se va depune o  garantie de 30 GBP/persoana pentru eventuale pagube, care se va 

returna la plecare in caz ca nu s-a produs nici o paguba. 

9. Certific ca toate informatiile furnizate de mine in acest formular de inscriere sunt complete si corecte si semnez pentru aceasta. 
                                                                         

 

 

 

 
 

Mirunette International Education prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Scopul colectarii datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor 

Mirunette International Education informatii si servicii de cea mai buna calitate, precum si pentru a ne permite să vă ţinem la curent cu activitatea noastră, servicii de 
marketing, reclama si publicitate. Datele dumneavoastră vor fi transferate în UE, SUA, în vederea asigurarii calitatii serviciilor achizitionate. Daca unele din datele 

dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor. 

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, 
datată şi semnată la office@mirunette.ro sau prin posta pe adresa societatii noastre.  

Semnatura studentului (peste 18 ani) sau/si a parintelui sau tutorelui (sub 18 ani) 

                   

                            

Data: 

Limba straina secundara studiata: 

 

La ce newslettere sunteti abonati? 

Ce website-uri accesati in mod frecvent? 
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