
 

               Summer Legal Academy, 2022 

                             by VeDem Just 

   

 

 
Regulamentul taberei de educație juridică „Make Law, Not War” 

 
 

I. ASPECTE GENERALE 
 
1. Organizator: Asociația VeDem Just, www.vedemjust.ro; 
 
2. Perioada taberei: 16-21 august 2022; 
 
3. Locul taberei: Pensiunea „Casa Matei” din comuna Berca, DJ203L, jud. Buzău, cod poștal 127035, 
tel: 0238.510.830; 
 
4. Costuri:  
- Cazarea este asigurată de VeDem Just, fiind suportată financiar de partenerii săi. Se va face în pensiune 
clasificată „patru margarete”. Adolescenții vor fi cazați câte doi sau patru în cameră, separat fete și 
băieți; 
- Micul dejun, prânzul și cina sunt asigurate de VeDem Just, costurile fiind suportate de partenerii săi.  
Mesele se vor lua la pensiune, ținându-se cont de dieta anunțată în fișa de înscriere; 
- Transportul de acasă la tabără și retur este în sarcina beneficiarilor. Comuna Berca este situată în 
județul Buzău, la o distanță de 22 km de localitatea Buzău. Pentru participanții care ajung cu trenul, 
asociația va asigura transportul de la gară până la tabără în ziua sosirii și invers, în ziua plecării. 
 
5. Telefon de contact coordonatori, non-stop: Cristi - 0742.182.581, Lucian - 0748.294.841. 
 
 

II. OBIECTIVUL TABEREI 
 
1. VeDem Just a organizat până acum trei tabere tematice, de educație juridică, la Turda și la Suceava în 
anul 2019, și la Costinești în anul 2021, în cadrul proiectului „Legal Academy” – 
https://educatiejuridica.ro/legal-academy. Poze, filmulețe și testimoniale de la edițiile precedente se 
găsesc la www.fbcom/Academiadeeducatiejuridica.  
 
2. Anul acesta, la fel ca anul trecut, tabăra are caracter internațional: vor participa adolescenți din 
România și din Republica Moldova, cu șanse egale de selecție. 
 
2. Beneficiarii se vor familiariza cu dispoziții legale privind drepturile, îndatoririle și procedurile specifice 
vârstei lor. Vor beneficia de întâlniri cu oameni ai legii. Vor dobândi cunoștințe elementare care îi vor 
face mai responsabili. Vor fi încurajați să răspândească ulterior astfel de informații în mediile pe care le 
frecventează. 

https://educatiejuridica.ro/legal-academy
http://www.fbcom/Academiadeeducatiejuridica
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III. SELECTAREA BENEFICIARILOR 
 
1. Prima etapă constă într-o preselecție, care se va face pe baza informațiilor furnizate în scris de către 
doritori. În acest scop, fiecare va completa formularul de AICI până la data de 18 iulie 2022. Lista celor 
preselectați va fi publicată AICI.  
 
2. Cei preselectați vor fi invitați la interviul online, care va avea loc pe zoom. Linkul va fi dat prin 
whatsapp, individual.  
 
3. Lista finală cu cei selectați în tabără va fi publicată AICI pe data de 29 iulie 2022. Rezultatul nu poate fi 
contestat în nicio modalitate. 
 
4. Cei selectați vor fi introduși în grupul de whatsapp dedicat taberei „Tabăra L.A. 4” 
 
5. În termen de 3 zile elevul și părintele/tutorele vor semna fișa de înscriere, având efectul juridic a unui 
contract încheiat între VeDem Just și participanți.  
 
6. Pe grupul de Facebook dedicat se va posta o fotografie și o scurtă descriere a fiecărui beneficiar, 
lector și supraveghetor. 
 
7. Cel care confirmă și nu se prezintă în tabără, din alte motive decât cele grave de sănătate sau deces a 
unei rude – care trebuie dovedite mai înainte de 15 august – va plăti suma de 1.000 RON despăgubiri 
către VeDem Just. Dacă este posibil, va fi anunțat elevul de pe lista de rezervă. 
 
 

IV. REGULI DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR 
 
1. Sosirea beneficiarilor: Cel târziu la orele 13:00, în data de 16 august 2022. 
 
2. Condiții de acces în prima zi de tabără: 
- Certificat de vaccinare minim două doze sau test covid negativ efectuat în interiorul ultimelor 48 ore; 
- Declarație verbală cu privire la eventualele intoleranțe alimentare sau alergii și cu privire la tratamente 
medicamentoase în desfășurare. 
 
3. Echipamentul fiecărui participant va include: 
- trening și pantofi sport; 
- costum de baie; 
- cremă de protecție solară. 
 
4. Identificare: 
- Beneficiarii vor avea tot timpul la ei cartea de identitate; 
- Ei vor purta tricoul, insignă și/sau șapca cu însemnele taberei, asigurate de organizatori; 
- Fiecare va purta un badge cu prenumele afișat; 
- La orice deplasare, fiecare va avea asupra sa telefonul mobil cu acces la comunicările de pe grupul de 
whatsapp dedicat. 
 
 

https://forms.gle/NgHs6pvmKUSWmRx27
https://educatiejuridica.ro/legal-academy/
https://educatiejuridica.ro/legal-academy/
http://www.fbcom/Academiadeeducatiejuridica
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5. Siguranța: 
- VeDem Just va depune permanent toate eforturile necesare pentru a preveni orice fel de accidente 
cauzate de participarea la activitățile taberei sau din alte cauze; 
- Pentru evitarea oricăror pericole, adolescenții se obligă să urmeze indicațiile organizatorilor; 
- Participanții vor informa organizatorii în cazul în care se produc evenimente ce pot pune în pericol 
siguranța lor și/sau securitatea bunurilor; 
- Se vor evita legăturile cu persoane necunoscute; 
- În cazul în care există un anumit tratament medicamentos specific pe care adolescentul îl urmează, 
acesta va fi administrat exclusiv conform indicațiilor scrise, transmise anterior de părinți/medic. În cazul 
apariției unei probleme de sănătate, organizatorii vor face o primă evaluare ce va fi comunicată imediat 
părintelui copilului. Orice medicație va fi administrată doar cu acordul scris (inclusiv 
messenger/whatsapp) din partea părintelui copilului; 
- Este interzisă părăsirea taberei fără încuviințarea organizatorilor. 
 
5. Date personale: 
- În timpul activităților, telefonul mobil nu va fi utilizat decât cu acordul lectorului; 
- Beneficiarii pot posta imagini și filmulețe din tabără cât timp nu există opoziție din partea celorlalți 
beneficiari; 
- Fotografiile și filmele realizate în timpul taberei pot fi folosite de către organizatori în scopuri 
publicitare și promoționale; 
 
6. Acces la zona de sport și de scăldat: 
- Este interzis accesul fără acordul/însoțire din partea organizatorilor; 
- Se va face respectând strict indicațiile proprietarilor pensiunii și/sau organizatorilor taberei. 
- Primul ajutor este în responsabilitatea organizatorilor, apelând la 112 și/sau serviciile medicale din 
localitate. 
 
7. Consumul anumitor substanțe: 
- Este interzis consumul de alcool și tutun în incinta taberei; 
- Este interzis consumul de droguri; pentru cel depistat, se va anunța imediat Poliția/Jandarmeria. 
 
8. Curățenia și igiena:  
- Se va respecta curățenia în spațiile de desfășurare a taberei și în incinta pensiunii, urmându-se 
indicațiile supraveghetorilor: 
- Igiena personală este responsabilitatea fiecăruia. 
 
9. Conduita dezirabilă: 
- Fiecare participant va avea un comportament respectuos cu supraveghetorii și ceilalți participanți; 
- Se va evita limbajul obscen; 
- Pentru fiecare cuvânt „gen” folosit incorect gramatical se va depune o bancnotă de un leu în pușculița 

organizației 😊; 
 - Discriminarea de orice fel este interzisă. 
 
10. Evaluare: 
- La sfârșitul taberei fiecare beneficiar va furniza organizatorilor un testimonial video cu durata de 
maxim 1 minut, conținând impresii despre tabără; 
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- Fiecare beneficiar, sub anonimat, va face o caracterizare a activității desfășurate de lectori și își va 
exprima opinia despre fiecare beneficiar în parte. 
 
11. Închidere tabără și plecare participanți: ora 13:00, în data de 21 august 2022. 
 
 

V. SANCȚIUNI ȘI RĂSPUNDERE 
 

1. Deteriorarea bunurilor aflate în proprietatea pensiunii sau aparținând altor participanți la tabără 
atrage după sine înlocuirea sau plata contravalorii bunului deteriorat de către cel vinovat 
 
2. Pentru încălcări ușoare ale regulilor de mai sus, beneficiarul culpabil va fi avertizat. 
 
3. Pentru trei avertismente sau încălcarea gravă a Regulamentului vor fi anunțați părinții/tutorele în 
vederea evacuării din tabără. În termen de 24 ore, participantul va părăsi locația și va suporta costul de 
1.000 RON despăgubiri plătite organizației VeDem Just. 
 
4. Organizatorul este absolvit de orice răspundere în cazul eventualelor accidente survenite din vina 
participanților la tabără sau a faptelor ilicite ale persoanelor terțe. 
 
5. Prin semnarea fișei de înscriere de către beneficiar și cel puțin un părinte/tutore aceștia sunt de acord 
să se conformeze prezentului regulament. 
 
 
 

Responsabil de respectarea Regulamentului, 
Judecător Cristi Danileț 

 


