
Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

 

 

 

 

TABĂRA DE VOLUNTARIAT ÎN ARII PROTEJATE 
BETFIA, 9-16 AUGUST 2021, CAII DIN VALE 

 
TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 
1. Tabăra de voluntariat este organizată de Fundația pentru Cultură și Educație Ecologistă Ecotop în 

cadrul proiectului „Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdu-Bihar counties”, 
ROHU-53, accesat prin Programul Interreg V.A. România-Ungaria.  

2. Scopul taberei este ca participanții să cunoască biodiversitatea din aria protejată situl Natura 2000 
ROSCI0008 Betfia, să facă schimb de experiență și cunoștințe reciproce, să dezvolte facilități pentru fauna protejată 
(locuri de cuibărit și adăposturi artificiale pentru păsări și lilieci).  

3. Tabăra de voluntariat în arii protejate este organizată la Betfia, în locul ”Caii din Vale”, în perioada 9-16 
august 2021. 

4. La tabără pot participa un număr de 20 de tineri din județele Bihor (România) și Hajdu-Bihar (Ungaria), cu 
vârsta de peste 14 ani, în ordinea transmiterii formularului de înscriere pe email, la adresa 
contact@ecotoporadea.ro. Fișa de înscriere completată, semnată și transmisă pe e-mail la adresa 
contact@ecotoporadea.ro până la data de 02.08.2021, acceptată și confirmată prin e-mail până la data de 
05.08.2021 de către organizatori are valoare de contract între părți. La prezentarea la locația taberei, fiecare 
participant acceptat va prezenta fişa de înscriere în original și, după caz: adeverinta de vaccinare sau adeverința 
medicală că a trecut prin COVID sau un test antigen negativ făcut cu 48 de ore înainte de plecarea în tabără. 

5. Participarea la tabără, însemnând  cazarea 8 nopți, masa (mic dejun, prânz, cină, gustare), activități, 
este gratuită.  

6. Obiectivul organizatorilor este ca participanții să înveţe lucruri noi, să adune experienţe şi să se distreze, 
dar toate acestea în condiţii de siguranţă. Organizatorii își asumă responsabilitatea privind activităţile şi programele 
desfăşurate, făcând tot posibilul pentru eliminarea riscurilor asociate acestora, astfel încât participanții să beneficieze 
de o experienţă cât mai plăcută. 

7. Reguli de organizare ce vor trebui respectate cu stricteţe pe toată durata derulării activităților taberei, 
acestea având ca scop evitarea unor accidente nedorite: 

- respectarea cu stricteţe a indicaţiilor oferite de către instructori, ghizi sau organizatori; 
- respectarea programului şi a orelor de odihnă; 
- sunt strict interzise fumatul, consumul de alcool sau droguri; 
- este interzisă părăsirea locaţiei sau a atelierului fără permisiunea organizatorilor;  
- este interzisă distrugerea intenţionată a bunurilor (mobilier, jucării, echipamente tehnice, etc.). In cazul 

oricăror distrugeri provocate de participanți, voluntare sau involuntare, aceștia vor suporta contravaloarea 
reparaţiilor; 

- sunt interzise limbajul trivial, lovirea sau agresarea altor participanţi sau a persoanelor implicate în program. 
În cazul nerespectării acestor reguli, organizatorii nu îşi vor asuma responsabilitatea pentru consecinţele 

apărute.  
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