
 
 
 
 

 

Talon de înscriere 
 
 
Nume Prenume (tatăl) ___________________________________ data nașterii _________________  
 
mobil ____________________ tel. acasă _________________ Adresa: Loc. ____________________ 
 
cod. _________ str. _______________________________ nr. _____ bl. ______ sc. _____ ap._____  
 
e-mail _____________________________________________ 
 
 
Nume Prenume (copii) ____________________ vârsta _______ data nașterii ________________ 
 
Nume Prenume (copii) ____________________ vârsta _______ data nașterii ___________________ 
 
Nume Prenume (copii) ____________________ vârsta _______ data nașterii ___________________ 
 
Nume Prenume (copii) ____________________ vârsta _______ data nașterii ___________________ 
 
 
* Pentru a fi considerat înscris este absolut necesar să achitați un avans nerambursabil de minim 100 RON / pers. din costul 
total al taberei. În cazul în care vă răzgândiți să participați, vom folosi contribuția dvs. pentru a facilita participarea celor ce 
au posibilități limitate. Prin faptul că achitați avansul vom considera acceptul dvs. în acest sens. Plata se va face în lei, 
numerar la sediul ABC sau prin bancă în contul Asociației Bărbaților Creștini, RO88 INGB 0000 9999 0166 2004 ROL, deschis 
la ING BANK cu mențiunea “donație pentru tabără”.  

 
 
Dacă este cazul vă rog să ne comunicați dacă dvs. sau copilul/copiii dvs. suferă de vreo afecțiune, 
fobie, alergie sau alte lucruri de acest gen și de care trebuie să știm și să ținem cont pentru buna 
desfășurare a taberei. Vă rog să ne descrieți în câteva cuvinte:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Ați mai participat în Tabăra pentru Copii și Tatici? Da _____ Nu _____ 
De unde ați aflat de tabără?  

 Prieteni _____ Familie ____ Biserică ____ Internet ______ TV ______ Presa _____.  
 
PERIOADA : 11-15 IULIE  2011 (copiii din clasele I-V) _______ 
         15-19 IULIE 2011  (copiii din clasele IV-VIII)    _______ 
         19-23 IULIE 2011  (copiii din clasele VIII-XII)   _______  
 
COSTURI:  - prețul întreg – 420 LEI /persoana  

       - Tatăl și un copil înscris înainte de 6 mai – 370 LEI / persoană 

       - Al doilea / treilea copil înscris înainte de 6 mai – 320 LEI / persoană 

 

Avans tabara:  _______ Lei       Semnătură părinte  

          ___________________ 


