
 

 
Acord parental pentru activitate cu ieșire din localitate 

 
Subsemnatul/a___________________________, Tel ________________, părinte/tutore al/a cercetașului 
________________________________, patrula ____________________________ ,  adresa __________________________ 
__________________________, confirm că  sunt de acord ca fiul/fiica mea să participe la acţiunea patrulei/unității/centrului local 
ce se va desfăşura în locația __________________________________, perioada __________________ şi autorizez organizatorii şi 
liderul insoţitor________________________________să intreprindă tot ceea ce este necesar pentru siguranţa fiului/fiicei mele şi 
buna desfăşurare a acţiunii.  

 Am aflat de condiţiile de desfăşurare ale acestei acţiuni cât şi de echipamentul individual necesar fiului/fiicei mele şi că sunt de 
acord cu acestea. 

 Menţionez că organizatorii şi liderul însoţitor nu vor fi  făcuţi responsabili de eventualele abateri de la regulamentul O.N.C.R. ale 
fiului/fiicei mele. 

 Am luat la cunoștiință că organizatorii nu sunt responsabili de orice pierderi ale bunurilor de valoare deținute de către copil. 

 Declar pe proprie raspundere ca fiul/fiica mea este apt de efort fizic. 

 Declar că fiul/fiica mea are acordul liderului de patrulă pentru participarea la activitate.   

Necesităţi/contraindicații alimentare și medicale, alte aspecte: 
 
 

Prin semnarea acestei fișe de înscriere vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelelor cu caracter personal din fișă ale dvs. și ale 
fiului/fiicei dvs. Datele vor fi prelucrate și stocate în scopul participării la activitate, cu acces limitat, conform Regulamentului European 
2016/679. 

Semnătura părinte / tutore legal,                                   Data,                                            ver: 19.11.2019 
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