ASOCIATIA TABERE CU SUFLET

~ Regulament de organizare si functionare ~

CAPITOLUL I
Dispozitii Generale
Art. 1. Prezentul Regulament de organizare si functionare, numit in continuare Regulament, are 97 de articole
si conține norme privind organizarea și funcționarea Asociatiei Tabere cu Suflet, numita in continuare Asociatie,
în conformitate cu:
- Statutul Asociatiei,
- OG 26 / 2000 cu privire la Asociatii si Fundatii,
- Legea nr. 69/2000 cu privire la educatia fizica si sport
- Legea nr. 677/2001 cu privire la protectia datelor cu caracter personal
- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice
- Regulamentul Uniunii Europene 679 / 2016 cu privire la protectia datelor cu caracter personal
- Legea nr. 32/1994, cu privire la sponsorizari.
Art. 2. Asociatia este constituita conform Statutului, ca si club sportiv de drept privat si este persoana juridica fara
scop patrimonial, de interes general, avand ca scop principal promovarea sportului la copii cu varste de pana la
18 ani, ca mijloc de recreere, pentru a asigura dezvoltarea armonioasa psiho-motorie a acestora, afirmare pe
plan sportiv si dezvoltarea spiritului competitional, toate acestea in cadru supravegheat, in timpul liber precum
si pe perioada vacantelor.
Art. 3. Programele WeCare ale Asociatiei, numite in continuare programe WeCare, sunt programe si proiecte
umanitare ale Asociatiei, ce au ca obiectiv oferirea de servicii ProBono, reduceri la Activitatile Asociatiei, numite
in continuare Activitati, precum si alte benefici. Prin aceste programe se ofera sprijin celor aflati in nevoie,
astfel incat toti copiii, indiferent de conditia sociala sau veniturile apartinatorilor, sa poata participa la Activitati.
Art. 4. Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru membrii Asociatiei, pentru participantii la Activitati,
pentru beneficiarii programelor WeCare, precum si pentru participantii la activitatile sustinute prin programele
WeCare.
Art. 5. Regulamentul este aprobat de Consiliul de Administrație al Asociatiei și cuprinde reglementări legate de
Activitati, precum si reglementari specifice acordarii de beneficii prin programele WeCare.
Art. 6. Consiliul de Administrație poate modifica oricand prezentul regulament, modificari ce privesc inclusiv
suspendarea Activitatilor sau a programului WeCare.

CAPITOLUL II
Activitatea Asociatiei
Art.7. Activitatea Asociatiei consta in diferite Activitati care, fara a se limita la acestea, se refera la:
a) Programe Educative constand intr-o Tabara educativa, o activitate Scoala Tabere cu Suflet, Scoala Altfel
sau Tabara de Acasa;
b) Programe Sportive constand intr-o Tabara sportiva, o Iesire Weekend Activ, o Competitie Sportiva, un
Cantonament sau un Antrenament;
c) Programe WeCare, Activitati ProBono si de incluziune sociala;
d) Alte programe.
Art. 8. Activitatile sunt deschise exclusiv membrilor Asociatiei, numiti in continuare Membri.
Art. 9. Participarea la Activitati este supusa unor conditii. Astfel, Participantul trebuie:
a) sa isi exprime dorinta de a participa la Programul ales prin inscrierea in Formularul de Inscriere,
b) sa furnizeze Asociatiei informatii corecte despre nume, varsta, nivel la activitatea la care urmeaza sa
participe, preferinte meniu, alte probleme particulare, cu cel putin o saptamana inainte de inceperea
Programului,
c) sa se asigure, printr-un control medical de specialitate efectuat inaintea Programului, ca este apt din punct
de vedere medical sa participe la Program si sa practice la activitatile respective,
d) in cazul in care sufera de o boala, care poate afecta in orice masura participarea la program sau daca se
afla sub tratament medicamentos, sa notifice imediat acest lucru Asociatiei,
e) sa urmeze intocmai indrumarile primite de la instructorii Asociatiei si supraveghetorii grupului,
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f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)
m)

sa arate diligenta in utilizarea materialelor si / sau animalelor puse la dispozitie de Asociatie pentru
desfasurarea activitatilor specifice Programului si sa isi asume raspunderea pentru orice paguba,
sa isi furnizeze sau sa inchirieze materialele necesare desfurarii activitatilor specifice Programului, iar in
cazul in care se furnizeaza materiale proprii, acestea trebuie sa permita desfasurarea activitatilor specifice
Programului,
prin inscrierea la Program, sa isi exprime acordul ca Asociatia sa poata utiliza imagini foto / video cu el, din
timpul Programului, pe site-ul web propriu sau pe pagina sa, pentru promovarea Asociatiei si a Valorilor
sale,
sa isi exprime explicit consimtamantul ca datele sale personale sa fie prelucrate de Asociatie, conform
Regulamentului Uniunii Europene 679 / 2016 (link) si Legii 677/2011 pentru protectia prelucrarii datelor cu
caracter personal,
sa aiba o atitudine favorabila, sa respecte Asociatia si insemnele acesteia, instructorii si pe ceilalti
participanti,
in cazul in care Participantul apeleaza la Programele sociale WeCare, sa completeze cu buna credinta
formularul de inscriere, furnizand doar date si dovezi adevarate, si sa tina cont ca informatiile vor putea fi
publicate,
in cazul in care Participantul nu apeleaza la programele WeCare, iar Activitatea aleasa are un cost, sa se
informeze din timp asupra acestui cost si sa il suporte in intregime, respectand datele limita pentru plata,
in cazul in care Participantul este retras inainte de inceperea taberei, sau in timpul taberei, din diferite motive
ce nu tin de Asociatia Tabere cu Suflet, suma achitata nu se returneaza.

Art. 10. Principiile dupa care se guvernează Activitea Asociatiei, sunt:
e) principiul echității - în baza căruia accesul la Activitati se realizează fără discriminare;
f) principiul asigurării egalității de șanse, conform art 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene;
g) principiul calității - în baza căruia se fac permanent demersuri pentru ca Activitățile sa indeplineasca cele
mai inalte standarde de bune practici;
h) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către factorii implicați direct în
proces;
i) principiul centrării Activitatilor pe beneficiile acestora;
j) principiul participării și responsabilității părinților;
k) principiul relevanței - în baza căruia Activitatile răspund nevoilor de dezvoltare și sociale;
l) principiul eficienței - în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin
gestionarea resurselor existente;
m) principiul răspunderii publice - în baza căruia Asociatia răspunde public de performanțele sale;
n) principiul garantării identității culturale a tuturor copiilor participanti și a dialogului intercultural;
o) principiul recunoașterii și garantării drepturilor copiilor aparținând minorităților naționale, dreptul la
păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase;
p) principiul transparenței - concretizat în asigurarea vizibilității deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea
periodică a acestora;
q) principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme religioase și doctrine
politice;
r) principiul incluziunii sociale;
s) principiul promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educația fizică și prin practicarea
activităților sportive;
t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare;
u) principiul respectării dreptului la opinie al copilului ca beneficiar direct al Activitatilor.

CAPITOLUL III
Participantii la Activitati
Art. 11. Participantii la Activitati, numiti in continuare Participanti, pot fi Copii pana la 18 ani sau Adulti, membri
ai Asociatiei, care provin din diferite categorii sociale si cu diferite situatii materiale.
Art. 12. Participantii au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de a fi informatii despre Activitatile Asociatiei
b) Dreptul de a participa la una sau mai multe din Activitatile Asociatiei, inclusiv prin programele WeCare.
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c) Participantii au dreptul sa beneficieze de egalitatea de sanse, conform art 21 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene.
d) Copiii si adultii participanti se bucură de toate drepturile constituționale și cele prevăzute de lege.
e) Niciuna dintre Activitati nu poate leza demnitatea sau personalitatea participantilor.
f) Participantii beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de
cetăţeni.
g) Participantii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.
h) Participantii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
i) Participantii au dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea instructorilor,
supraveghetorilor si a conducerii Asociatiei;
j) Participantii au dreptul de a oferi feedback instructorilor, supraveghetorilor si conducerii Asociatiei, prin
formulare anonime;
k) Participantii au dreptul de a participa la activitati într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără
încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră
libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de membrii Asociatiei, utilizarea
invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate.
Art. 13. Participantii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material și financiar, acordate de
Asociatie prin programele WeCare sau de alti sponsori.
Art. 14. Participantii au urmatoarele indatoriri:
a) Sa isi exprime dorinta de a participa la Activitatea aleasa prin completarea unui formular
b) Sa se inscrie pe siteul Asociatiei indicand Activitatea la care se doreste participarea si furnizand cu buna
credinta toate datele solicitate, cu cel putin o luna inainte de inceperea Programului.
c) Sa mentioneze daca doreste sa beneficieze de programele Wecare si sa indice programul ales.
d) Datele pe care trebuie sa le furnizeze pentru buna desfasurare a Activitatii, fara sa se limiteze la acestea,
sunt: nume, varsta, daca este cazul nivelul la Activitatea aleasa, preferinte meniu, persoanele cu care se
va comunica pentru detalii despre Program, persoanele care pot prelua Participantul la venirea / plecarea
de la Program, necesarul de inchiriere echipamente, probleme de sanatate, alte probleme speciale
e) Sa incheie un contract cu Asociatia si sa completeze o fisa de sanatate
f) Sa fie membru al Asociatiei, sau sa faca toate demersurile pentru a deveni membru, conform Statutului
Asociatiei, si sa intretina cu aceasta, in mod regulat, relatii care privesc specificul activitatii Asociatiei.
g) Sa depuna toate eforturile necesare pentru a putea participa la Activitate.
h) Sa se integreze in colectiv, sa parcurga prezentul Regulament si sa il respecte, sa asculte, sa intelege si
sa urmeze indrumarile primite de la instructorii si supraveghetorii Asociatiei.
i) Sa se gandeasca permanent la ceilalti si sa manifeste înțelegere, toleranță și respect față de întreaga
comunitate cu care interactioneaza in tabara: colegi, gazde, personalul Asociatiei, precum si alte persoane
cu care intra in contact.
j) Sa se supuna regulilor izvorate din buna convietuire si nevoia de a ne gandi la ceilalti
k) Sa aiba un comportament care să genereze respect reciproc si un climat placut pentru toti participantii.
l) Participantii trebuie să aibă chiar si in afara taberei un comportament civilizat, transformandu-se in modele
pentru o Lume mai Buna.
m) Sa respecte Asociatia si Valorile sale si sa nu faca referiri defaimatoare la adresa acesteia, atat in cadru
public cat si privat.
n) La deplasarea cu mijloacele de transport să ocupe locurile stabilite, să aibă un comportament și un limbaj
civilizat, să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport, să respecte regulile specifice transportului de
persoane.
o) In cazul in care găsește bunuri materiale ce nu îi aparțin, sa anunțe imediat pe directorul taberei sau pe
instructorul sau supraveghetorul sau.
p) Sa se asigure ca este apt din punct de vedere medical pentru participarea la Activitati si sa completeze Fisa
de Sanatate, pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii
q) Anterior plecarii in Tabara sa se prezinte la un consultat de specialitate pentru a procura un aviz care sa
certifice acest lucru, precum si starea sa de sanatate. In cazul in care sufera de o boala sau se afla sub
tratament medicamentos, sa notifice imediat acest aspect Asociatiei.
r) Sa arate diligenta in utilizarea materialelor si / sau animalelor puse la dispozitie de Asociatie pentru
desfasurarea Activitatilor si sa isi asume raspunderea pentru orice paguba produsa. Participantii care se
fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor ce nu le apartin, sunt obligați să acopere, în
conformitate cu prevederile art. 1357 și 1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările
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necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea
bunurilor deteriorate sau sustrase.
s) Sa se asigure ca detine materialele necesare desfasurarii Activitatilor sau sa le inchirieze; in cazul in care
utilizeaza materiale proprii, acestea trebuie sa poata permite desfasurarea Activitatilor.
t) Sa tina cont de prevederile art 3 din Legea 32/1994, conform caruia pers fizice si juridice din Romania nu
pot efectua activitati de sponsorizare din surse obtinute de la buget, si sa certifice ca sumele sponsorizate
nu au aceasta provenienta.
u) Sa se supuna regulilor de conduita generala, evitand comportamente ce contravin acestora,
v) Sunt interzise urmatoarele comportamente, iar incalcarea repetata a uneia / unora dintre reguli poate duce
la excluderea de la Activitate:
1) folosirea unui limbaj necivilizat, utilizarea unor expresii triviale sau invective
2) comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare
3) manifestarea de violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul Asociatiei
4) aducerea de injurii oricarei persoane
5) provocarea, instigarea sau participarea la acte de violență fizica sau verbala,
6) furtul,
7) deținerea sau consumul de droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, țigări, tigări
electronice, substanțe etnobotanice
8) comercializarea de diferite obiecte sau bunuri de folosinţă personală fara acordul expres al unui
supraveghetor din cadrul Asociatiei
9) să aibă o tinuta indecenta
10) refuzul de a participa nemotivat la Activitati
11) parasirea perimetrului taberei fara acordul expres al unui supraveghetor din cadrul Asociatiei
12) pariuri sau jocuri de noroc cu castiguri pecuniare
Art. 15. Pe timpul pandemiei Covid 19, participantii au urmatoarele indatoriri suplimentare:
a) Sa prezinte un test negativ facut cu 24 de ore inainte de intrarea in tabara
b) Sa completeze Fisa de Sanatate, pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal
privind falsul in declaratii
c) Sa aiba asupra lor un test de saliva ce va fi utilizat in cazul in care apar simptome specifice infectarii cu
virusul SARS CoV-2

CAPITOLUL IV
Programe WeCare
Secțiunea 1
Dispoziții generale
Art. 16. Programele WeCare ale Asociatiei au fost create in principal pentru incluziunea copiilor fara posibilitati
materiale sau cu dizabilitati, astfel incat acestia sa poata participa alaturi de ceilalti copii la toate programele
Asociatiei, iar in extenso pentru sprijinirea persoanelor aflate in nevoie, cu venituri reduse, cu probleme sociale,
cu diferite forme de handicap sau cu diferite alte probleme de sanatate, precum si promovarea unei Lumi mai
bune.
Art. 17. Programele WeCare consta in peste 20 de programe si proiecte umanitare ce au ca obiectiv oferirea
de servicii ProBono, reduceri la Activitati, precum si alte beneficii.
Art.18. Serviciile ProBono sunt gratuite sau cu cost redus si consta intr-un ajutor material sau o facilitate oferita
la inscrierea la programele Asociatiei.
Art. 19. La Programele WeCare poate participa orice persoana, indiferent de sex, rasă, nationalitate,
apartenență politică sau religioasă, cu handicap sau cu cerinţe educaţionale speciale, care face parte din
urmatoarele categorii:
a) Copii instutionalizati,
b) Someri / Persoane fara surse de venit,
c) Persoane cu handicap,
d) Copii pana in 18 ani ai caror parinti au venituri reduse,
e) Alte categorii.
Prin inscrierea la un program WeCare, acesta devine beneficiar al programului.
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Art. 20. Cele 20 de programe WeCare sunt:
a) Zambet pentru toti Copiii: Acces gratuit sau cu pret redus la activitatile Tabere cu Suflet
b) Excelenta Tabere cu Suflet: Ajutor pentru copiii cu rezultate deosebite la invatatura
c) Sport pentru toti Copiii: Sprijin in vederea practicarii diferitelor activitati sportive
d) Edu WeCare: Proiect educational online si offline
e) Eco WeCare: Proiect de Ecologizare si Constientizare
f) Sprijin Financiar
g) WeCare pentru o Lume mai Buna
h) Garantie 100%
i) Puntea Increderii
j) Cabinetul de Psihologie: Consiliere suportiva / psiho-educationala / informationala
k) Cariere: Cursuri de initiere si perfectionare in diferite domenii, Informatii in vederea angajarii
l) Aripi pentru Viitor: Sprijinirea copiilor pentru a-si fauri un viitor
m) Sprijin pentru Voluntari
n) ProBono: Sprijin pentru firme
o) Jucarii pentru Copii: Se ofera diferite produse (Jucarii, Carti, Haine, Alimente)
p) Fara Taxa: Acoperirea taxei la competitiile sportive
q) Info WeCare: Proiect pentru disimularea informatiilor generale
r) Filantropica: Publicarea cererilor WeCare pentru atragerea unor sponsori externi
s) Totul va fi bine: Sprijinirea persoanelor in varsta, oferireea de produse alimentare
t) Tabara de Acasa: Program dezvoltat in timpul pandemiei, pentru a facilita interactiunea cu copiii in perioada
lock-downului
u) alte programe
Mai
multe
detalii
despre
proiectele
si
programele
WeCare
sunt
publicate
aici
https://taberecusuflet.ro/WeCare.html.
Art. 21. Resursele necesare pentru derularea serviciilor ProBono provin din fonduri proprii stranse din
activitatile derulate de Asociatie, din cotizatii, precum si din fondurile atrase din sponsorizari.
Art. 22. Serviciile ProBono sunt oferite incepand din anul 2010 si vor fi oferite pana la incheierea resurselor, in
cazul programelor WeCare, sau pana la inchiderea proiectelor, in cazul proiectelor WeCare.
Art. 23. Asociatia poate decide la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director, incetarea
contractului, precum si suspendarea programului WeCare.

Secțiunea 2
Drepturi si indatoriri
Art. 24. Drepturile beneficiarului:
a) Sa beneficieze de egalitatea de sanse, conform art 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene.
b) Sa participe, el sau un participant minor indicat de acesta, la unul din Serviciile ProBono.
Art. 25. Indatoririle Asociatiei sunt:
a) Sa publice pe siteul Asociatiei serviciile ProBono si facilitatile oferite, precum si conditiile de inscriere la
programul WeCare.
b) Sa ofere posibilitatea Beneficiarului / Participantului sa se inscrie la programul WeCare si sa aleaga serviciul
ProBono dorit.
c) Sa selecteze un numar de Participanti care vor lua parte la programul WeCare.
d) Sa comunice Beneficiarului statusul cererii sale, iar in cazul in care cererea a fost aprobata, sa comunice
serviciul ProBono de care poate beneficia, precum si conditiile de participare,
e) Sa ofere serviciul ProBono mentionat, in conditiile specificate.
f) Sa transmita Beneficiarului dupa incheierea serviciului ProBono, un formular de feedback, avand ca scop
verificarea gradului in care beneficiile acordate prin programul WeCare si-au atins scopul.
g) Sa publice periodic, pe siteul Asociatiei, un raport cu gradul de impact al programului WeCare, precum si
informatii despre ajutorul oferit Beneficiarului / Participantului sau cu participarea acestuia la serviciul ProBono
oferit.
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Art. 26. Indatoririle Beneficiarului sunt:
a) Sa fie membru al Asociatiei si sa intretina cu aceasta, in mod regulat, relatii care privesc specificul activitatii
Asociatiei.
b) Sa anunte daca a mai beneficiat, in trecut, de ajutor si servicii ProBono din partea Asociatiei.
c) Sa fie onest, de buna credinta, si sa apeleze la acest program doar in masura in care conditia specifica
acestuia o impune
d) Sa nu transmita informatii false la inscrierea in programul WeCare.
e) Sa incheie cu Asociatia un contract privind programul WeCare si serviciile ProBono oferite.
f) Sa participe cu diligenta si responsabilitate la serviciul ProBono oferit.
g) Sa isi asume conditiile de participare la programele WeCare si sa adere la valorile si la principiile directoare
ale Asociatiei.
h) Dupa incheierea serviciului ProBono, sa participe cu onestitate si deschidere la monitorizarea post event.
i) Sa se transforme intr-un ambasador al programului WeCare si al faptelor bune in general, avand ca obiectiv
realizarea unei Lumi mai Bune, sa aprecieze pozitiv serviciul oferit si sa caute, la randul sau, sa ofere servicii
ProBono altor presoane aflate in nevoie.
Art. 27. Beneficiarul isi exprima acordul explicit ca informatiile despre participarea sa si / sau a Participantului
minor la serviciul ProBono oferit, inclusiv numele Beneficiarului si / sau Participantului, motivatia solicitarii
pentru serviciile ProBono, conditiile care impiedica inscrierea si participarea pe calea normala la programele
Asociatiei, sa fie publicate pe siteul Asociatiei.
Art. 28. Beneficiarul isi exprima acordul explicit ca imaginile furnizate de Beneficiar in timpul procesului de
inscriere, precum si imaginile in care apare Beneficiarul sau Participantul minor, surprinse in timpul Activitatii
oferite prin programul WeCare, sa fie publicate pe siteul Asociatiei.
Art. 29. Partile nu vor face referiri defaimatoare in cadru public sau privat, la adresa celeilalt parti si vor avea in
general o atitudine, una fata de cealalta, de asa natura, incat sa nu lezeze imaginea reciproca atat pe toata
durata contractului cat si in viitor.

Secțiunea 3
Cererile
Art. 30. Inscrierea la programele WeCare se face pe site-ul Asociatiei, indicand numele si contactul
solicitantului, programul WeCare / servicul ProBono vizat, numele beneficiarului / beneficiarilor, activitatea la
care se doreste sa se participe prin programul WeCare, forma dorita (reducere sau gratuitate), persoane ce pot
da referinte despre motivele care impiedica inscrierea normala, precum si orice alte informatii ce ar putea ajuta
la aprobarea cererii pentru programele WeCare.
Art. 31. Cererile pentru programele WeCare, inclusiv pentru programul Zambet pentru toti Copiii, trebuie facute
cu minim 90 de zile inainte de inceperea Activitatii vizate pentru a putea fi luate in considerare.
Art. 32. Ca o exceptie la art.31, cererile pentru programul WeCare pentru o Luma mai Buna trebuie facute la
cel mult 15 zile de la incheierea Activitatii vizate pentru a putea fi luate in considerare.
Art. 33. Fiecare cerere va fi analizata de catre o comisie formata din trei membri activi ai Asociatiei, desemnati
de catre Consiliul de Adminsitratie al Asociatiei
Art. 34. Comisia va analiza cererea cu obiectivitate, conform valorilor Asociatiei si tinand cont de situatia
expusa, privind cu intelegere nevoile solicitantilor si, in acelasi timp, cu diligenta fata de resursele Asociatiei
Art. 35. Termenul pentru analiza cererii este de o luna de la depunerea cererii.
Art. 36. In cazul in care este nevoie de investigatii suplimentare, exista posibilitatea ca termenul mentionat la
art.35 din prezentul Regulament sa fie extins, caz in care noul termen va fi comunicat solicitantului inainte de
expirarea unei perioade de o luna de la depunerea cererii.
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Art. 37. Pentru a putea delibera in cunostinta de cauza, in situatia in care va considera de cuviinta, comisia va
cere explicatii suplimentare solicitantului, precum si dovezi care sa sustina puntul de vedere al acestuia.
Art. 38. Comisia va tine cont de situatia expusa, de explicatiile suplimentare si de dovezile aduse de solictant,
deliberand daca acorda sau nu facilitatile solicitate si in ce conditii.
Art. 39. Comisia va acorda gratuitate la Activitati, inclusiv la tabere, cu precadere persoanelor fara niciun venit,
iar in celelalte situatii va acorda reduceri.
Art. 40. Pentru a oferi cat mai multor persoane sansa de a beneficia de programele WeCare, o persoana poate
beneficia o singura data de programele WeCare.
Art. 41. Pentru o integrare cat mai buna a beneficiarilor programelor WeCare, precum si pentru buna
desfasurare a activitatilor, la orice Activitate poate participa cel mult un beneficiar al programelor WeCare.
Art. 42. Pentru o cat mai buna gestionare a resurselor Asociatiei, in acord cu principiile directoare ale
programelor WeCare, cererile de participare la activitatile Asociatiei prin programele WeCare se vor aproba
exclusiv pentru activitatile deschise, unde nu se ocupa toate locurile; in cazul in care cererea este pentru o
activitate inchisa, la care s-au epuizat toate locurile, se va transmite solicitantului o propunere care sa cuprinda
mai multe activitati disponibile.
Art. 43. Pentru o cat mai buna gestionare a resurselor Asociatiei, in acord cu principiile directoare ale
programelor WeCare, se recomanda ca rambursarile in baza solicitarilor facute prin programul WeCare pentru
o Lume mai Buna si care nu au la baza nevoi financiare, sa nu depaseasca 50% din valoarea totala a Activitatii.
Rambursarea poate fi facuta in numerar sau prin emiterea unor Vouchere valorice.
Art. 44. In urma analizarii cererii, comisia va elabora o rezolutie ce va cuprinde numele membrilor, datele
expuse de solicitant, informatiile relevante pentru solicitarea facuta, solutia rezolutiei, precum si eventuale
conditii.
Art. 45. Rezolutia va fi comunicata persoanelor interesate si publicata pe site-ul Asociatiei.

CAPITOLUL V
Membrii Asociatiei
Sectiunea I
Dispozitii Generale
Art. 46. Membrii Asociatiei sunt:
a) membrii fondatori: membrii care au constituit Asociatia si au contribuit moral si material la fondarea
ei si la constituirea patrimoniului social
b) membrii-asociati: membrii care se asociaza ulterior fondarii Asociatiei si care contribuie moral si
material la completarea patrimoniului Asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina Asociatia in
realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de art. 10 din prezentul Statut;
c) membrii de onoare:
i.
persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijina in mod substantial
Asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral
sau functional la realizarea scopului Asociatiei
ii.
personalitati marcante ale vietii sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, in
domeniile de interes ale Asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina Asociatia in realizarea
obiectivelor acesteia;
d) membrii-sustinatori: persoanele care adera la scopul Asociatiei si care sprijina material si moral Asociatia
in realizarea obiectivelor acesteia.
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Art. 47. Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia consta in sprijin
financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de
Asociatie.
Art. 48. Activitatile Asociatiei sunt deschise exclusiv membrilor Asociatiei

Sectiunea II
Aderarea la Asociatie
Art. 49. Pentru a adera la Asociatie este necesara completarea unui Formular de Inscriere de pe site si
indicarea tipului de membru pentu care se opteaza, precum si semnarea unei Cereri de Adeziune.
Art. 50. Calitatea de membru-asociat sau de membru-sustinator se acorda de catre Consiliul Director, prin
votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului.
Art. 50. Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Adunarea Generala, prin votul a cel
putin 2/3 din numarul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului Director.
Art. 52. Pentru a deveni membru este necesara participarea anterioara la o activitate a Asociatiei sau o
recomandare din partea unui membru al Asociatiei, precum si sa se impartaseasca valorile Asociatiei.
Art. 53. Membrii Asociatiei pot fi exclusiv persoane fizice. Persoanele juridice pot participa la realizarea
scopului si obiectivelor Asociatiei ca Partener.
Art. 54. Statutul de membru pe anul in curs confera dreptul de a participa la Activitatile Asociatiei, precum si
la programele WeCare din anul respectiv.
Art. 55. Cotizatia anuala este anuntata la inceputul fiecarui an si este publicata pe site-ul Asociatiei.

Sectiunea III
Drepturi si Indatori
Art. 56. Conform statutului Asociatiei, membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele
drepturi:
a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale,
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul Director, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile pentru
care candideaza,
c) sa fie informat in legatura cu activitatile si proiectele desfasurate de Asociatie,
d) sa participe la programele Asociatiei si sa beneficieze de reducerile oferite la aceste programe,
e) sa beneficieze gratuit de proiectele si programele Asociatiei dedicate Membrilor Sustinatori,
f) sa se inscrie la competitiile sportive si sa participe ca membri ai Asociatiei,
g) sa beneficieze de serviciile sociale ale Asociatiei, inclusiv de programele WeCare,
h) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari culturale si sportive
in domeniile de interes ale Asociatiei
i) alte drepturi prevazute in Regulamentul intern al Asociatiei.
Art. 57. Membrii sustinatori ai Asociatiei si membrii de onoare beneficiaza de drepturile prevazute la art. 55
lit. c) - h) din prezentul Regulament.
Art. 58. Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:
a) sa respecte Valorile Asociatiei,
b) sa respecte Statutul, Regulamentul si Hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director,
c) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin material, moral si activitati
voluntare in cadrul programelor / proiectelor initiate si derulate de Asociatie,
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d) sa indeplineasca obligatiile materiale si financiare conform statutului Asociatiei si angajamentelor
pe care si le-au luat,
e) să respecte, sa sustinesi să promoveze principiile directoare ale Asociatiei,
f) să anunte imediat in cazul in care s-a inscris la o activitate Probono sau cu contributie, si nu mai poate
participa,
g) sa dea dovadă de respect si sa nu denigreze Asociatia si insemnele sale, atât pe perioada cât este
membru al acesteia, precum si dupa plecare.
h) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.

Sectiunea IV
Sanctiuni
Art. 59. Sanctiunile aplicabile membrilor Asociatiei sunt urmatoarele:
a) avertisment
b) avertisment sever si ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din Asociatie sau din functia de conducere potrivit Statutului
Asociatiei;
d) excluderea din Asociatie.
Art. 60. Sanctiunile de la art 58 din prezentul regulament pot fi aplicate in cazul savarsirii de catre membrii
Asociatiei a urmatoarelor abateri:
a) denigrarea Asociatiei sau a activitatii sale,
b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura Asociatiei;
c) angajarea Asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;
d) implicarea Asociatiei in activitati politice;
e) comiterea unor fapte cu caracter penal pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca
ramasa definitiva;
f) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociatiei si neparticiparea sistematica la
activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca
aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea;

Sectiunea V
Incetarea calitatii de membru
Art. 61. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata
b) prin excludere in urmatoarele situatii:
i. incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale Asociatiei,
ii. ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea
unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile Asociatiei.
Art. 62. Excluderea se face de catre Comitetul Director al Asociatiei prin decizie.
Art. 63. Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia se
solutioneaza de Adunarea Generala.
Art. 64. De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, calitatea de
membru al Asociatiei este suspendata.
CAPITOLUL VI
Clubul sportiv
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Sectiunea I
Dispozitii Generale
Art. 65. Asociatia este constituita ca si club sportiv de drept privat, conform art.2 din prezentul Regulament.
Art. 66. Clubul sportiv are ca obiectiv principal promovarea sportului competitional la copii si la adulti, pentru a
asigura dezvoltarea armonioasa psiho-motorie a acestora, afirmare pe plan sportiv si dezvoltarea simtului
competitional.
Art. 67. Clubul sportiv organizeaza diferite competitii, antrenamente si alte actrivitati sportive, pentru copii si adulti,
la urmatoarele discipline sportive: schi, snowboard, ciclism, atletism, inot, alpinism, tenis de camp, tenis de
masa, echitatie si sah.
Art. 68. Clubul sportiv sprijina participarea membrilor Clubului la diferite Competitii interne si internationale
pentru copii si junior, prin organizarea de antrrenamente de pregatire, precum si prin aco perirea cheltuielilor
de participare la competitii.

Sectiunea II
Inscrierea in Club
Art. 69. Inscrierea ca membru al Clubului sportiv se poate face face prin completarea unui Formular de Inscriere
si semnarea unei Cereri de Adeziune, documente puse la dispozitie pe siteul Asociatiei.
Art. 70. Inscrierea in Clubul sportiv este limitata la copiii sub 18 ani.
Art. 71. Este necesar ca solicitantul, sau un reprezentant al acestuia, tutore sau ruda de gardul I, sa fie
membru al Asociatiei.
Art. 72. In cazul in care solicitantul este membru al unui alt club sportiv, cererea trebuie insotita de cererea
de transfer.

Sectiunea III
Drepturi si Indatori
Art. 73. Membrii Clubului sportiv au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la programele dedicate Membrilor Clubului,
b) se se inscrie la competitiile sportive la care sa participe ca membri ai Clubului sportiv, beneficind de
toate avantajele ce decurg de aici,
c) sa beneficieze de reduceri la programele derulate de Asociatie,
d) sa aiba acces la informatiile pentru membrii Clubului, in legatura cu activitatile si proiectele desfasurate
de Asociatie,
Art. 74. In calitatea de Membru al Clubului Tabere cu Suflet, acestia au urmatoarele indatoriri:
a) sa respecte Statutul Asociatiei, Hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului director, precum si
prezentul Regulamentul
b) sa plateasca cotizatia anuala
c) sa dea dovadă de fair-play, sa fie un bun sportiv si sa tina cont ca marii sportivi sunt in primul rand cei
care stiu sa piarda,
d) să reprezinte cu cinste Asociatia si însemnele sale, atât în timpul competiţiilor oficiale cât si în afara
acestora,
e) sa dea dovadă de respect si sa nu denigreaza Asociatia si insemnele sale, pe perioada cât faceti parte
din Club, precum si dupa aceasta perioada,
f) sa fie activi si sa participe la competitii si la activitatile Clubului, membrii fara activitate timp de un an
calendaristic devenind automat membri inactivi,
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g) sa respecte perioadele de transferari: 1 – 30 decembrie pentru competitiile de vara, respectiv 1 – 30
iunie pentru cele de iarna,
h) sa solicite transferul la alt Club cu cel putin 3 luni inainte de expirarea perioadei de transferari,
i) sa respecte, sa sustina si sa promoveze Valorile directoare ale Asociatiei.

CAPITOLUL VII
Date personale
Sectiunea I
Colectarea Datelor
Art. 75. Asociatia Tabere cu Suflet este operator de date personale, fiind inregistrate in Registrul de evidenta
a prelucrarilor de date cu caracter personal.
Art. 76. Asociatia Tabere cu Suflet poate culege si pastra date despre persoanele care, voluntar, furnizeaza
aceste informatii, prin intermediul procedurii de inregistrare, conform Regulamentului Uniunii Europene 679 /
2016.
Art. 77. Datele personale colectate de Asociatia Tabere cu Suflet, fara a se limita la acestea, sunt nume,
prenume, varsta, sex participant, contactul persoanei de contact, nivel la activitatea sportiva pentru care se face
inscrierea, eventuale probleme de sanatate care ar putea aparea in timpul taberei sau in timpul practicarii
sportului respectiv, dimensiuni necesare pentru inchirierea echipamentului. De asemenea, in cazul in care se
apeleaza la programele de ajutor financiar, pot fi prelucrate urmatoarele date suplimentare: persoane care pot
da referinte, motivul pentru care se apeleaza la programul WeCare.
Art. 78. Furnizarea de date personale nu este obligatorie, insa exista o legătură directă și obiectivă între
prelucrarea datelor și scopul executării contractului, in sensul ca in cazul in care nu sunt furnizate anumite date,
exista posibilitatea sa nu se poata organiza anumite activitati in deplina siguranta.

Sectiunea II
Scopul si temeiul legal
Art. 79. Datele personale sunt prelucrate de Asociatie pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor
desfasurate si pentru a se asigura ca persoanele vizate pot participa la programul ales, in conditii de siguranta.
Art. 80. Scopul prelucrarii datelor personale conform art. 6 din Regulamentul Uniunii Europene 679 / 2016 (link),
este de:
a) a asigura executarea unui contract la care persoana vizată este parte;
b) a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) în vederea îndeplinirii unor obligații legale care îi revin Asociatiei.
Art. 81. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către Asociatie în afara scopului vizat,
prevăzut la art. 65 din prezentul Regulament, constituie o încălcare a prevederilor legale.

Sectiunea III
Utilizarea datelor personale
Art. 82. Datele cu caracter personal colectate de Asociatie sunt colectate si prelucrate conform art 5 din
Regulamentul UE 679 / 2016, conform urmatoareleor principii:
a) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția
împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării
accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și
confidențialitate”);
b) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și
transparență”);
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c) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil
cu aceste scopuri;
d) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
(„reducerea la minimum a datelor”).
Art. 83. Pentru acces la informatii in afara celor cu caracter public, oferite de site-ul Asociatiei, membrii se
obliga:
e) sa furnizeze date adevarate, exacte si complete despre participantul la activitati, asa cum sunt cerute in
formularul de inregistrare,
f) sa mentina si sa innoiasca, atunci cand este cazul, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte si
complete.
Art. 84. Daca membrii furnizeaza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, nu sunt exacte sau sunt
incomplete, Asociatia poate sa anuleze activitatea la care s-au inregistrat, fara o compensare materiala.

Sectiunea IV
Consimtamantul privind colectarea datelor
Art. 85. Datele cu caracter personal colectate de Asociatie sunt obtinute cu acordul persoanei vizate si sunt
destinate exclusiv utilizarii de catre operatorul de date. Pentru a fi luat in considerare, consimtamantul persoanei
vizate trebuie exprimat liber si explicit, conform art 7 (4) si 9 (2a) din Regulamentul UE 679 / 2016. Aceasta se
poate face prin semnarea Contractului Cadru (Capitolul Date personale) (link), prin semnarea Fisei de Inscriere
(link) sau prin completarea online a Formularului de Inscriere si bifarea casutei cu textul "Prin completarea
acestui Formular imi exprim acordul explicit pentru prelucrarea datelor mele personale conform Regulamentului
UE 679 / 2016". Casuta respectiva nu este setata in prealabil pentru un anumit raspuns, conform alin (32) din
Regulamentul UE 679 / 2016.
Art. 86. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul, conform art 7 (4) din
Regulamentul UE 679 / 2016. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată
este informata si are acces la aceasta informatie. Retragerea consimțământului se face printr-o cerere
transmisa pe adresa Asociatia Tabere cu Suflet, str.Pictor Obedeanu, nr.18, sector 2, Bucuresti, sau pe adresa
de email office@taberecusuflet.ro.

Sectiunea V
Perioada prelucrarii datelor personale
Art. 87. Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia, cel
putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile
privind arhivarea.

Sectiunea VI
Drepturi legate de datele personale
Art. 88. Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi cu privire la datele
cu caracter personal:
a) Dreptul la informare – poate solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor sale personale / ale
Participantului/Participantilor;
b) Dreptul la rectificare – poate rectifica datele personale inexacte sau le poate completa;
c) Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poate obtine stergerea datelor, in cazul in care
prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poate solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesta
exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
e) Dreptul de opozitie – poate sa se opuna prelucrarii datelor sale;
f) Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi, in anumite conditii, datele personale pe care le-a furnizat sau
poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
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g) Dreptul de a depune plangere - poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor
personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
h) Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul
Sponsorului, il poate retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor,
prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
Art. 89. Persoanele vizate pot accesa aceste drepturi printr-o cerere transmisa pe adresa Asociatia Tabere cu
Suflet, str.Pictor Obedeanu, nr.18, sector 2, Bucuresti, sau pe adresa de email office@taberecusuflet.ro.

Sectiunea VI
Protectia datele cu caracter personal
Art. 90. Conform Legii nr. 677/2001 şi a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociatia are obligaţia de a administra în condiţii de
siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de membri.
Art. 91. Pentru securitatea datelor personale, Asociatia ia toate masurile necesare, cum ar fi, fara a se limita la
acestea: desemnarea unei persoane responsabile cu protectia datelor, crearea unui cod de conduita, utilizarea
unui protocol securizat, pastrarea datelor intr-un container criptat.

Sectiunea VII
Comunicarea datelor catre alti destinatari
Art. 92. Pentru desfasurarea Activitatilor, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin Asociatiei sau in alte
scopuri legitime, este posibil sa se transmita datele personale catre autoritati publice, organe judiciare,
imputerniciti catre care a fost externalizata furnizarea anumitor servicii cum ar fi gazduirea siteului, precum si
alte categorii de destinatari, cum ar fi unitati de cazare, furnizori de servicii de transport (exp: CFR, Deutsche
Bahn, Tarom, Lufthansa, British Airways, Austrian Airlines, etc).

Sectiunea VIII
Responsabil cu protectia datelor
Art. 93. Pentru securitatea datelor personale, Asociatia a desemnat o persoana responsabila cu protectia
datelor. Pentru orice detalii legate de prelucrarea datelor persoanle, persoanele vizate pot trimite o cerere la
adresa Asociatiei Tabere cu Suflet, str.Pictor Obedeanu, nr.18, sector 2, Bucuresti, sau pe adresa de email
radu@taberecusuflet.ro, in atentia d-lui Radu Savin.

Sectiunea IX
Newsletter
Art. 94. La inscrierea la diferite servicii / programe, membrii au posibilitatea sa aleaga daca doresc sau nu sa
primeasca Newsleterul Tabere cu Suflet care contine informatii despre activitatile desfasurate.
Art. 95. Membrii au posibilitatea sa renunte in orice moment sa mai primeasca Newsletterul Tabere cu Suflet
prin apasarea butonului “Dezabonare”, aflat in partea de jos a oricarui Newsletter, sau printr-o cerere transmisa
pe adresa Asociatiei Tabere cu Suflet, str.Pictor Obedeanu, nr.18, sector 2, Bucuresti, sau pe adresa de email
office@taberecusuflet.ro.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
Art. 96. Prevederile prezentului Regulament, care contravin legilor in vigoare, devin nule.
Art. 97. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei.
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Art. 98. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi sau completa ulterior, ori de câte ori este cazul,
la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director.
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