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REGULAMENT 
 

 Pe durata călătoriei, deplasării grupului în oraş, vizitarea punctelor turistice, locuri de cazare, etc. trebuie avută 

în vedere o deosebită atentie din partea fiecăruia cu privire la orarul stabilit atât la punctele de vizita zilnice cât și la 

hotelul unde suntem cazați. Așteptăm din partea fiecărui participant o ținută morală înaltă, atitudini, comportament 

şi vocabular decent, demn de un creştin autentic. Insistăm în dreptul fiecărui participant a respecta cu seriozitate 

indicațiile primite din partea celor ce răspund de locațiile vizitate (ghizi, portari, oameni de ordine, recepționeri, etc.). 

 

 Pe durata celor patru/cinci zile ne dorim ca grupul să fie și să rămână dinamic şi compact pentru a putea atinge 

programul prestabilit. Din acest motiv vă informăm că nu vom onora capriciile personale, neajunsurile mărunte şi 

curiozităţiile de moment. Programul este disponibil și poate fi de către fiecare participant cunoscut, iar solicitările de 

la faţa locului, dorințe diverse, excepții, etc. care vor intra în conflict cu orarul prestabilit, NU vor putea fi luate în 

considerare și satisfăcute! 

Orice iesire din cadrul grupului, pentru nevoi ce nu suferă amânare, se comunică în mod personal direct unuia din 

următorii responsabili: Augustin Barna, Denis Roteliuc. 

 

 Pe durata deplasării şi opririlor anunţate nu se admite îndepărtarea de grup, iar în cazul unor puncte de întâlnire 

şi ore fixe anunţate, fiecare este direct responsabil în a fi punctual și prezent la locul și ora anunțată! 

La locul destinat pentru odihnă, fiecare este chemat în a fi responsabil și matur cu privire la următoarele puncte: 

împărţirea pe camere, ora de stingere şi deşteptare, cât şi intimitatea şi nevoia de liniște a celorlalţi conlocatari! 

 

Luarea la cunoştiinţă, acceptarea și subscrierea acestor reguli atrage după sine responsabilitatea fiecarui participant: 

• de a se supune hotărârilor luate, 

• de a fi implicat activ în cadrul grupului pentru a conlucra împreună cu ceilalți la armonizarea și 

desfăşurarea frumoasă a acestei ieşiri. 

 

La încălcarea din rea voinţă sau lipsa evidentă de atenție a acestor reguli, se vor lua măsurile disciplinare cuvenite, 

în caz extrem ajungându-se la excludera celui|celor în cauză din grupul organizat și trimiterea acestora acasă! 

 

Acest regulament intră şi rămâne în vigoare pe durata existenţei grupului din ziua plecării până la momentul 

întoarcerii acasă! 

Mulțumim pentru înțelegere și vă dorim multă binecuvântare! 

 

 

Luat la cunoştiinţă de către:     ____________________________________________     [Nume + Prenume] 

 

[Semnătura]     _______________________________                            [Data]     _______________________ 

 


