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Reguli Generale Integro

Fumatul este interzis în interiorul tuturor clădirilor şi cabanelor. Singurul
loc în care este permis fumatul este la locul amenajat pentru focul de
tabără.
Este interzis jocul cu focul sau aprinderea focului în orice loc cu excepţia
locului special amenajat pentru foc de tabără.
Este interzisă scoaterea veselei din sala de mese şi a păturilor sau a
lenjeriei din camere.
Orice persoane responsabile de degradarea sau distrugerea proprietăţii
taberei sunt responsabile în totalitate de acoperirea costurilor pentru
repararea sau înlocuirea obiectelor respective.
Este interzisă apropierea de câinii de pază ai taberei.
Este interzisă degradarea suprafețelor din tabara, prin desenare, pictare,
scriere, etc...

Reguli pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor

În cazul izbucnirii unui incendiu în vre-o cabană se va trece la evacuarea
de urgenţă a acesteia. În situaţiile în care ieşirile obişnuite sunt blocate
de foc, evacuarea se va face pe scările de incendiu şi pe bara de incendiu
de la etajul II, camera cu balcon.
Scările montate pe pereţii exteriori şi bara de incendiu vor fi folosite
doar în caz de incendiu.
Pentru stingerea incendiilor cabana este prevăzută cu instinctoare
amplasate pe holurile fiecărui nivel şi o pompă de incendiu situată în
faţa cabanei lângă grătar.

Regulamentul Cursului cu Obstacole
Înainte de începerea activităţilor fiecare participant trebuie să citească şi
să înţeleagă aceste reguli.
Cursul cu obstacole poate fi parcurs de către persoane ale căror
aptitudini fizice şi mentale permit parcurgerea autonoma a traseelor
conform exigenţelor de securitate.
Evoluaţi în cadrul cursului cu obstacole pe propria dumneavoastră
răspundere şi recunoaşteţi că aţi citit şi înţeles prezentul regulament. In
cazul minorilor, consimţământul este exprimat de către părinţi sau
persoanele care îi însoţesc.
Accesul în zona cursului cu obstacole reprezintă aderarea participanţilor
la prezentul regulament şi, totodată, supunerea acestora la regulile
prezentate.
Echipamentele trebuie utilizate doar în felul în care v-a fost indicat de
instructor.
Regulile prezentate de instructori vor fi respectate cu stricteţe. Pentru
orice nelămuriri adresaţi-va fără ezitare instructorului.
Conducerea îşi rezervă dreptul de a exclude din cadrul cursului cu
obstacole orice persoana care nu respectă regulile.
Conducerea îşi rezervă dreptul de a întrerupe toate activităţile în cazul
unor condiţii meteorologice nefavorabile.
Persoanele sub influenţa alcoolului sau a drogurilor nu sunt admise în
cadrul cursului cu obstacole.
Costurile în cazul distrugerii echipamentelor, din cauza utilizării
necorespunzătoare vor fi suportate de către persoana vinovată.
Cursul cu obstacole este construit şi administrat conform standardelor
Romane SR EN
15567-1 respectiv SR EN 15567-2. Structuri pentru sport şi activităţi
recreaţionale, trasee cu cabluri la înălţime.

Autorizaţie de funcţionare 3057/20.06.2007

Am luat la cunoștință, am înțeles și mă angajez să respect toate regulile
generale ale cabanei și regulile cursului cu obstacole
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