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Regulament de participare in excursii 
 

I. ÎNSCRIEREA ÎN EXCURSIE 

I.1 Se face prin plata integrală sau prin plata unui avans de 50%. 

I.2 Pe propria răspundere în cazul în care există probleme de sănătate și nu suntem înștiințati de ele. 

I.3 Studierea prezentului regulament și implicit acceptul lui. 

II. TAXA DE PARTICIPARE ÎN EXCURSIE 

II.1 Achitarea taxei se face pana la termenul limită anunțat . 

II.2  Dacă renunţaţi la excursie după achitarea costului acesteia, trebuie sa gasiti un inlocuitor, altfel veti pierde integral suma 
achitata. 

III. TRANSPORTUL 

III.1 Se face cu midiautocar/autocar 

Pornirea si Sosirea: 

III.2 Toti participantii platitori vor urmari anunturile organizatorilor  legate de data/ora si locul de plecare/sosire, postate pe 
site-urile de socializare sau pe website-ul propriu, www.deceromania.ro . 

Autocarul pleaca la 15 minute dupa ora de intalnire comunicata. Nu suntem responsabili pentru eventualele intarzieri. 

Autocar: 

III.3 Opririle pe traseu se fac doar în locurile amenajate(nu pe șosea, câmp,etc). Se respectă timpul acordat pentru pauză și 
nu se întârzie la autocar.   

III.4 Numărul opririlor pe traseu este stabilit de membrii Asociatiei De Ce Romania si este anuntat la începutul excursiei și se 
respectă de către toată lumea.Dacă apare vreo necesitate urgentă în afara programului de oprire, se anunță unul dintre 
 membri. 

III.5 Nu se fumează și nu se consuma alcool în autocar. 

III.6 Pentru orice problemă apărută:căldura mai tare/încet, muzica mai tare/ mai încet,probleme de sănătate, se anunță unul 
dintre membri. 

IV. DEPLASAREA PE JOS 

IV.1 Se face pe trotuar  pe partea stângă sau dreaptă  a carosabilului (acolo unde nu există trotuar); 
IV.2 Se păstrează grupul compact (să nu existe o distanţă  mai mare de 4-5 metri intre participanti ); 
IV.3 Se respectă toate regulile de circulaţie pentru evitarea accidentelor (traversări prin locuri marcate, oprirea la semafoare, 
etc.). 
 
V. COMPORTAMENTUL ÎN TRAFIC 

V.1 Este interzisă deranjarea liniştii publice; 

V.2 Este interzisă orice fel de acţiune care ar putea aduce prejudicii de ordin moral şi fizic membrilor grupului sau 
participanţilor la trafic (injurii, jigniri, loviri sau alte agresiuni). 
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VI. COMPORTAMENTUL ÎN DRUMEŢIE/ EXCURSIE 

VI.1 Cînd sunteţi în drumeţie, mergeţi în ordine, linişte şi cu decenţă. Fiecare participant va rămâne în câmpul vizual al 
celorlalţi. 

VI.2 Se interzice consumul de băuturi alcoolice şi droguri! 

VI.3 Locul unde aţi poposit şi aţi mâncat să nu iasă cu nimic în evidenţă din cadrul înconjurător firesc, după ce l-aţi părăsit. 

VI.4 Nu poluaţi în nici un fel natura. Nu aruncaţi la întâmplare ambalaje, borcane, sticle, cutii, hîrtii, etc. 

VI.5 Nu vă scrieţi numele pe scoarţa copacilor, stânci, stâlpi indicatori, pereţii peşterilor sau alt „loc vizibil". 

VI.6 Cînd vizitaţi o peşteră, chiar nepăzită, nu rupeţi stalactite sau stalagmite! 

VI.7 Prin locurile pe unde treceţi puteţi întâlni păsări şi animale rare ori specii de plante unice care vă bucură privirea şi vă 
trezesc emoţii plăcute, de neuitat. Admiraţi-le cu discreţie, eventual fotografiaţi-le, dar nu le faceţi nici un rău. 

VI.8 Ajutaţi-vă ori de câte ori este nevoie tovarăşii de drum şi străduiţi-vă să nu le faceţi greutăţi de nici un fel. Fiţi atent la 
ceea ce se întîmplă în jur şi interveniţi când puteţi fi de folos. 

VII. TELEFOANELE MOBILE 

VII.1 În timpul activităţilor utilizarea telefoanelor scade atenţia ceea ce poate cauza anumite accidente neplăcute lucru de 
care nu ne facem responsabili. 

VII.2 Coordonatorii de excursie nu răspund de eventualele pierderi, defecţiuni a telefoanelor participanţilor. 

VIII. EXCLUDEREA DIN EXCURSIE 

VIII.1 La plecarea in excursie ne rezervam dreptul de a nu permite accesul in autocar daca constatam ca persoana se afla sub 
stare de ebrietate avansata sau sub influenta drogurilor. 

IX. ANULAREA 

IX.1 Numar insuficient de participanti : suma va fi returnata integral 

IX.2 Vreme rea sau obiective turistice inchise din diferite motive : excursia se amana pentru o data care va fi comunicata 
ulterior.  

X. DAUNE MATERIALE 

X.1 În cazul în care participantul, conştient, din neatenţie sau din rea voinţă produce daune în timpul excursiei: interiorul 
locaţiei excursiei, echipamentelor din drumeţie/ excursie sau terţelor persoane, este obligat să suporte cheltuielile aferente. 

X.2 Aceste reguli trebuiesc respectate pentru buna desfăşurare a excursiei, dar suntem deschişi la a accepta idei şi sugestii 
pentru îmbunătăţirea lor! Vă mulţumim dacă ni le faceţi cunoscute! 

 
Nume       _______________________________                            Data              ______________________ 

Prenume  _______________________________                            Semnatura   ______________________ 

 
 

 
 


