În atenția studenților beneficiari ai Programului Național ”Tabere Studențești”:
Vă rugăm să citiți atent metodologia aferentă programului, înainte de a pleca în tabără!:
Conform metodologiei (câteva extrase importante):
Studenții se vor caza în tabără doar pe baza centrălizării borderourilor întocmite de către
Universități
Cazarea se face începând cu ora 12.00 în ziua de începere a seriei de tabără și maxim ora 12 în cea
de-a doua zi de tabără. În acest caz, Casa de Cultură a Studenților organizatoare va achita serviciile de
cazare și masă doar pentru serviciile efectiv prestate pentru studentul respectiv
Neprezentarea în tabără, în termenul stabilit, atrage anularea locului și pierderea dreptului de a
mai beneficia de un alt loc de tabără
Studenții vor fi cazați doar dacă au asupra lor actul de identitate și carnetul de student (vizat la
zi) și doar dacă figurează pe borderoul transmis către Universitate (în original)
Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil. În cazul în care un student renunță
la locul de tabără, serviciile de cazare și masă nu vor fi achitate de Casa de Cultură a Studenților
organizatoare
Bonurile valorice pentru masă nu pot fi folosite pentru achiziționarea de băuturi alcoolice și
tutun!
La cazare se vor reține datele din documentele de identitate în vederea înregistrării în cartea de
imobil, se va face o copie după actul de identitate, se vor elibera bonurile valorice de masă și cheile de la
camerele unde urmează să fie cazați studenții
Dacă un student dorește să părăsească tabăra, acesta va preda cheia de la cameră, iar persoana
responsabilă de bunurile locației, va verifica dacă în camera în care este cazat studentul respectiv există
toate obiectele de inventar, nu sunt distruse bunurile de folosință, iar camera este în starea în care a
primit-o. Dacă se constată că lipsesc obiecte din inventarul camerei sau se semnalează distrugeri de
orice natură, directorul de tabără va acționa împreună cu reprezentantul prestatorului de servicii pentru
recuperarea sumelor aferente obiectelor care lipsesc sau care sunt distruse, de la studenții cazați în
camera respectivă. Controlul se face atât în timpul sejurului cât și la plecarea studenților din tabără
În spațiile taberei este interzisă cazarea persoanelor care nu figurează în borderourile transmise
de către Universități (în original, semnat și stampilat pe fiecare pagină)
Înainte de a pleca în tabără, citiți atent regulamentul! (găsit în metodogie)!
Distracție frumoasă!

