
REGULAMETUL COMPORTĂRII COPIILOR 
în cadrul Taberei de Muzică și Dans, Republica Moldova, or. Vadul lui Vodă 

 
Copilul în timpul taberei are dreptul:  

 la protecția vieții și sănătății; 
 la respectarea demnității umane; 
 la primirea asistenței medicale adectave în caz de boală sau traumă; 
 la apel către personalul taberei  pentru a clarifica problemele de zi cu zi, alimentație, asistență 

medicală. 
 
Copilul în timpul participării la tabără este obligat:  

 să respecte cerințele prezentului regulament; 
 să respecte regimul zilei stabilit; 
 să stimeze personalul pedagogic și auxiliar; 
 să participe la activitațile organizate; 
 să respecte normele sanitare (să mențina ordinea în odaie, bloc și spațiile adiacente); 
 să nu intreprindă acțiuni dăunătoare vieții sale și a altora; 
 să aibă grijă de mediul natural și fauna sălbatică; 
 să respecte normele antiincendiare. 

 
LA TABĂRĂ ESTE CATEGORIC INTERZIS:  

 a aduce, a transmite și a consuma băuturi alcoolice, produse din tutun, substanțe narcotice, arme, 
brichete, chibrite; 

 a aplica forța fizică pentru a clarifica relațiile, intimidare, șantaj; 
 a efectua orice acțiuni de tip sexual; 
 folosirea cuvintelor necenzurate; 
 părăsirea teritoriului taberei fără profesorul însoțitor; 
 întrarea în blocul alimentar în costume de baie și/sau cu părul despletit; 
 întrarea și scăldatul în bazin în afara timpului programat și fără însoțitor; 
 ieșirea din odaie după ora 23:00 și până la 08:00 următoarea zi. 

 
În cazul încălcării prezentului regulament, organizatorii vor lua măsuri disciplinare sau administrative, reieșind 
din comportamentul copilului.  
 
Motivele pentru care un copil poate fi exclus din tabără: 

 încălcarea gravă a regimului taberei, normelor de comportament și siguranță a vieții; 
 plecarea din tabără, scăldatul în bazin neutorizată; 
 acțiuni ilegale, șantaj, amenințări, furturi, cauzarea daunelor morale sau fizice în raport cu alți copii; 
 cauzarea intenționată a daunelor materiale taberei; 
 transmiterea sau consumul băuturilor alcoolice, produselor din tutun (fumatul), substanțe narcotice; 
 descoperirea cotraindicațiilor medicale pentru aflarea copilului la tabără. 

  
Administrația bazei de odihnă și organizatorii taberei nu duc responsabilitate de lucrurile copiilor lăsate fără 
supraveghere. 
În cazul excluderii copilului din tabără costul rezidual al programului nu se restituie. 
 


