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Informații și Reguli generale ale asociaţiei sportive „Gebefügi„ 
  
 
 
 
 Este o plăcere să vă avem în echipa noastră, respectiv copilul dumneavoastră în 
tabăra organizată de Asociația Sportivă Gebefϋgi (ASG). 
Scopul nostru este să încercăm să transmitem mai departe, prin taberele noastre, (tot 
ceea ce am învățat de-a lungul anilor, în toate ramurile sportive practicate şi certificate 
mai apoi cu licenţe şi certificări pentru diferite ramuri sportive sau nesportive). Fiecare 
profesor în parte are o experiență în practică sportivă, lucru care a îmbunătățit activitățile 
de învățare.  
Facem apel la toată capacitatea noastră să creăm un timp plăcut în taberele noastre. Ne 
preocupă problemele și observațiile dumneavoastră de orice natură, care vă suntem 
recunoscători daca le formulați în scris către conducerea ASG pentru îmbunătățirea 
activității. 
Puteți beneficia de predarea în limbile germană, maghiară, engleză sau română toate la 
nivel de predare matern. 
 Copii din taberele noastre sunt direcționați către o exprimare liberă, susținută de 
cadrele didactice prin programele tematice împărțite în cursuri și tabere la diferite 
sporturi sau activități adiacente.  
 Orientarea asociaţiei spre educație sportivă restricționează alte materii de predare 
pe perioada desfășurării cursurilor, prin natura derulării activităților predate, iar neatenția 
la cursuri poate provoca accidente. ex: folosirea a echipamentelor electronice altele 
decât cele pentru care aveţi acordul directorului de tabără. 
 Folosirea și întrebuințarea echipamentelor și materialele ce vor fii folosite la 
conturarea activităților asociației sunt pregătite de către profesori împreună cu programul 
activităților care va fii adus la cunoștința cursanților înaintea cursurilor. ex. de condiții 
care pot modifica programul: 
 - condiții meteo 
 - la cererea expresă formulată comitetului de conducere al taberei sau comitetului 
profesorilor asociaţiei respectiv directoratului taberei şi acordul acestora. 
 La secțiunile ‘’descărcabile’’ din cadrul „Înscrieri” puteți deasemenea descărca 
alte informații utile pentru ghidarea activității dumneavoastră la pregătirea unei tabere. 
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 Programul asociaţiei este ghidat şi de igiena cu care muncim, drept urmare ne 
dorim să pastrăm curăţenia pe unde umblăm. 
 Programul unei zile de tabără variază în funcție de tematica taberei. Punem în 
practică toate ideile bune, dacă au un fundament întemeiat și sunt genul de activități 
specifice clubului nostru, pentru a îmbunătăți capacităţile sportivilor. Orice activitate 
trebuie aprobată de către conducerea asociaţiei sau după caz de către comisia de 
profesori a taberei.   
Fără a face dovada stării de apt pentru efort ale sănătaţii fiecărui cursant nu vom putea 
 accepta în taberele noastre persoanele în cauză. 
 
exemplu de program de zi al unei tabere de schi ale Asociaţiei Sportive Gebefügi care 
poate a fi desfăşurat astfel(ea poate fii modificată de profesori la faţa locului cu acceptul 
comisiei de profesori a taberei) 
      22.00-6.30 odihnă 
ora 6.30-7.30 desfăşurarea igienei de la trezire împreună cu micul dejun  
      7.30-8.00 pregătirea echipamentelor pentru activitate  
      8.00-8.30 deplasarea la locatia unde se vor derula activităţile specifice taberei 
      8.30-9.00 pregătirea cursului 
      9.00-11.00 cursuri 
      11.00-11.45 aprofundare sau recuperare, pauză(obligatoriu în condiţia în care 
programul s-a desfăşurat conform planului propus, dar totuşi la latitudinea profesorului,  
însoţitorului, îndrumătorului A.S.G., acesta având dreptul de a modifica programul) 
      11.45-13.00 pauză de masă  de prînz 
      13.00-15.00 cursuri  
      15.00-15.30 pregătirea retragerii din activitatea zilei 
      15.30-16.00/16.30 retragerea de la locaţia unde s-au desfăşurat activităţile specifice 
taberei 
      16.00/16.30-17.45 activitate individuală a cursanţilor(igienice, jocuri de cabană, 
activităţi sociale, activităţi complementare ale profilului taberei, etc )  
      18.00-19.00 masa de cină 
      19.00-22.00 pregătirea de culcare şi culcarea. 
       
       
 
 
 
Este necesar să semnaţi deasemnea acordul de Protecţie a Muncii pentru activităţile 
noastre, în cazul folosirii unor echipamente care necesită aceste acorduri. 
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Ştiind faptul că natura sporturilor implică unele riscuri specifice ramurilor sportive, simpla 
prezenţă fiind considerată ca asumare a riscurilor la care poate fi expus un sportiv. 
 
 
 Exemple de comportamente provocatoare de excludere din tabără a cursanţilor: 
 
1. consumul de alcool şi medicamente-droguri, fumatul sau deţinerea de ţigări (sub 18 
ani) 
2. violenţa între cursanți 
3. deţinerea şi uzul de substanţe inflamabile sau alte obiecte periculoase(petarde, 
artificii, cuţite, etc) ; 
4. comportament deviant de orice fel dăunător celor din jur şi asociaţiei; 
5. în cazul în care retrageţi din doleanţa dumneavoastră copilul din tabără; 
6. echipamentele care le avem in dotare sunt la fel de importante nouă cum sunt 
echipamentele private, tie; În consecintă sperăm să fie folosite la ce au fost concepute; 

7. în condiția în care copilul dumneavoastră încalcă regulile de conduită nescrise ale 
bunului simţ și este restricționat accesul copilului la tabăra ASG, prețul întreg al 
taberei rămâne fără a fii returnat, urmând a se lua măsurile care se impun.  

8. jocul cu electricitatea sau echipamente periculoase la care nu au pregatire calificată 

prealabilă; 

9. furtul; 

10. distrugerea voită a bunurilor altui cursant; 

11. nerespectarea orelor de odihnă şi mese ale taberei, acestea fiind din categoria 

premergatoare accidentarilor.  

12. consumul de medicamente(în cazul în care este prescrisă vre-o medicamentaţie 

aceasta este anunţată prior taberei în formularul de înscriere în tabără) etc. 

  

 

  

Am luat la cunoştinţă: Data Numele și semnătura. 
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