Corul de tineret “LAUDA DOMINI”
Al Bisericilor Creștine Române din S.U.A.

Turneul Misionar “EUROPA 2020”
“.... dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune, în toate privințele .... ca protivnicul.... să nu poata să spună nimic rău de noi.”

Tit 2:7-8

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Vă mulțumim pentru interesul dvs. cu privire la Turneul misionar Europa 2020 al corurilor de tineret LAUDA
DOMINI! Suntem foarte încântați de această oportunitate uimitoare de a-L sluji pe Domnul prin muzică, prin
împărtășirea Evangheliei și încurajarea bisericilor românești din Europa de Vest, împreună cu tinerii din bisericile
românești din Statele Unite. Peste trei săptămâni, vom vizita aproximativ 4 țări și vom avea ocazia să împărtășim
Evanghelia Domnului Isus Hristos cu sute, dacă nu chiar cu mii de oameni. După cum vă puteți imagina, acest turneu
nu este ușor de organizat și condus, așa că avem nevoie de reguli și trebuie să aplicăm regulile. Nu facem acest lucru
din răutate, ci pentru că vrem să avem o călătorie reușită și eficientă, fără întârzieri, probleme, accidente sau certuri
și, în timp ce ne bazăm foarte mult pe rugăciune și prezența Duhului Sfânt, trebuie de asemenea, să fim atenți în
pregătirea turneului. Acesta este motivul pentru care vă rugăm să citiți cu atenție toate regulile incluse în acest pachet,
să completați toate formularele, să puneți inițiale și să semnați acolo unde este necesar. Dacă nu înțelegeți ceva, sau
dacă aveți nevoie de clarificări cu privire la ceva, nu ezitați să întrebați în orice moment înainte de a semna
formularele. Semnătura dvs. pe aceste formulare înseamnă că ați citit și înțeles complet și că sunteți complet de acord
cu toate regulile și regulamentele. Puteți pune întrebări la e-mail: contact@laudadomini.org. Toți aplicanții minori
(sub 18 ani) trebuie să citească regulile împreună cu părinții lor, iar părinții trebuie să semneze formularele indicând
faptul că sunt de acord și își asumă întreaga responsabilitate pentru acțiunile copiilor lor minori.
Iată câteva reguli de bază:
1. Oricine dorește să participe la misiunea în Europa a corului „Lauda Domini” trebuie să completeze o
cerere și să depună un depozit de $200.00, sumă ce nu va fi restituită în caz că persoana respectivă se
răzgândește.
2. Toate costurile ce vor apărea sunt responsabilitatea participantului.
3. Toate plățile trebuie efectuate conform programului ce va fi anunțat ulterior.
4. Pașaportul, eventualele vize de intrare în EU, și eventualele vaccinuri cerute nu sunt incluse în cadrul
cheltuielilor legate de misiune. Pașaportul trebuie sa fie valabil cel puțin până la data de 31 decembrie
2020.
5. Fiecare participant î i asumă responsabilitatea și răspunderea pentru hotărârile luate privind problemele
de sănătate ce ar putea apărea pe durata deplasării.
6. Această deplasare în misiune poate aduce satisfacţii deosebite fiind în același timp foarte obositoare
atât din punct de vedere fizic cât și psihic. Vă rugăm să luaţi în considerare factorii din viaţa
personală care v-ar împiedica să vă dedicaţi deplin acestei misiuni și condiţiilor neobișnuite de
călătorie.
7. Este de dorit ca fiecare participant să aibă un grup de fraţi și surori, care să se roage pentru el pe durata
călătoriei.
8. Fiecare participant este responsabil pentru toate cheltuielile legate de călătorie. Banii depuși în contul
călătoriilor misionare sunt consideraţi contribuţii și IRS interzice restituirea contribuţiilor.
9. Fiecare participant va învăţa foarte bine repertoriul de cântări propus pentru această misiune
participând atât la repetiţiile locale cât i cele comune conform programului anunţat ulterior.
10. Repartiția pe camere va fi făcuta separat pentru băieți si separat pentru fete iar pentru o bună
organizare repartizarea va fi pe zona de unde provine fiecare participant de responsabilul acelei
formații și nu va fi acceptată nicio preferință de repartizare pe camere cu o persoană din altă zonă sau
formație.

Am citit și am înţeles pe deplin condiţiile de mai sus. Am înţeles de asemenea că dacă nu accept aceste
condiţii nu voi putea participa la această călătorie misionară. Înţeleg de asemenea că dacă mă retrag, voi fi
responsabil pentru anumite costuri; acestea includ, dar nu sunt limitate la biletele de avion.
Numele în clar ____________________________ Semnătura________________ Data_________________
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CERERE DE PARTICIPARE
Date personale:
Numele________________________Prenumele_____________________________
Numele din pa aport pentru biletele de avion_________________________________
Adresa______________________Ora _________________Stat____Zip__________
Telefon__________________________
E-mail___________________________fax_____________________
Data na terii_______________________Sex: M .

F.

Căsătorit___________Necăsătorit_______

E ti membru al Bisericii Baptiste Române______________________; de când______________
Trei referințe: (pastor/lider tineret, profesori, prieteni, - cea de la păstor e obligatorie)
1.Numele_____________________________Relaţia_______________Telefon_____________
2.Numele_____________________________Relaţia_______________Telefon_____________
3.Numele_____________________________Relaţia_______________Telefon_____________
Informaţii confidenţiale în caz de urgenţe medicale
Numele complet_______________________________Grupa de sânge________________
Informații cu privire la medicul de familie:
Numele medicului____________________________________
Adresa_________________________.Ora _________________Stat_____Zip_____________
Telefon (la cabinet)__________________________Acasă_________________________
Informaţii cu privire la medicamentele pe care le folosiţi
Menţionaţi toate medicamentele, indicând denumirea generică,
______________________________________________________________________
Menţionaţi problemele medicale pentru care aţi avut nevoie de medic în ultimele 12 luni
______________________________________________________________________
Data recentă a vaccinului contra tetanus______________________________________
Menţionaţi toţi agenţii alergici (inclusiv alimentele) care v-ar putea periclita viaţa
_____________________________________________________________________________
Vă rugăm să menţionaţi toate condiţiile de sănătate pe care ar trebui să le cunoască un medic în cazul unei
urgenţe în timpul călătoriei _______________________________________________
Numele în clar ____________________________ Semnătura________________ Data_________________
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CONSIMȚĂMÂNTUL PĂRINȚILOR
(a se completa de către părinți numai pentru participanți minori)
Noi (eu), subsemnații, părinții sau tutorele legali al (Numele copilului): ______________________, acordăm permisiunea
pentru fiul / fiica noastră, să participe la toate activitățile Turneului Misionar al Corului de tineret LAUDA DOMINI,
EUROPA 2020 și, în acest scop, să călătorească din SUA în Europa, între 19 iunie 2020 și 6 iulie 2020. Noi (eu) consimțim,
de asemenea, la tratamente și îngrijiri medicale cu examinări cu raze X, diagnosticare, anestezie, chirurgical sau dentar și
/ sau tratament și îngrijiri spitalicești, pentru a fi acordate minorului sub supravegherea generală sau specifică și la
recomandarea oricărui medic autorizat. sau a medicului stomatolog sau a personalului medical al unui spital autorizat și /
sau al unui centru de îngrijire de urgență, indiferent dacă un astfel de diagnostic sau tratament este făcut la cabinetul
respectivului medic sau la spitalul respectiv. Noi (eu), subsemnații, suntem responsabili și acceptăm să plătim toate
cheltuielile suportate în legătură cu serviciile medicale și stomatologice prestate copilului nostru (meu) în conformitate cu
această autorizație. În cazul în care este necesar ca copilul nostru (copilul meu) să se întoarcă acasă din motive medicale
sau altfel, subsemnatul își asumă toate costurile de transport. Semnătura mea servește, de asemenea, pentru a indica
disponibilitatea mea de a-mi asuma integral responsabilitatea pentru orice serviciu medical oferit pentru participantul numit
mai sus.
Semnătura noastră (mea) servește, de asemenea, pentru a indica disponibilitatea noastră pentru compania noastră de
asigurări de sănătate, numită mai jos, de a fi facturată pentru toate taxele și serviciile medicale, în cazul în care este nevoie.
Prin prezenta exonerăm de orice responsabilitate organizatorii turneului misionar EUROPA 2020. Noi (eu), subsemnații,
exonerăm și eliberăm de orice responsabilitate turneul misionar al corurilor de tineret LAUDA DOMINI, EUROPA 2020
și pastorilor, conducătorilor, directorilor, angajaților, agenților sau reprezentanților lor, cu toate obligațiile sau pretențiile
pentru vătămare corporală, boală sau deces, precum și daune materiale și cheltuieli de orice natură, care ar putea fi suportate
de copilul nostru (meu) care apar la data (datele) efective menționate mai sus și / sau în timp ce copilul respectiv participă
la cele menționate mai sus turul și activitățile sale.
Numele complet al copilului _____________________________________________________
Data nașterii copilului _____ / _____ / _____
Numele complet al părintelui/tutorelui 1: ____________________ Semnătura părintelui/tutorelui 1 ____________
Numele complet al părintelui/tutorelui 2: ____________________ Semnătura părintelui/tutorelui 2 ____________
Data semnăturii: _______________
Informaţii în caz de urgenţă
În caz de urgenţă contactaţi:
Numele_________________________ Relaţia______________________
Adresa___________________________Ora ________________Stat_____Zip__________
E-mail________________________Telefon________________Serviciu__________________
Informaţii cu privire la asigurare
Vă rugăm să contactaţi compania dvs. de asigurare i verificaţi dacă asigurarea dvs. este valabilă pentru călătoria în ţările
pe unde vom călători. Dacă nu sunteţi acoperit este responsabilitatea dvs. să procuraţi o asigurare pe termen scurt pentru
acoperirea pe durata călătoriei în afara Statelor Unite.
Aveţi asigurare medicală_Da_Nu_

Dacă da, sunteţi acoperit

i internaţional?_Da_Nu_

Care este numărul de identificare medical___________________________
Verificarea asigurării
Prin prezenta certificăm că (numele companiei de asigurare)_____________________________
Contul nr_______________va acoperi (tipul de acoperire)_____________pe durata deplasării în
Ţările_________________________________________________________________________
În perioada__________________ Data aprobării_______________________
Numele în clar ____________________________ Semnătura________________ Data_________________
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AUTORIZAŢIE IN CAZ DE URGENTA
Dau deplină autoritate oricărui medic autorizat sau oricărui spital care asigură un tratament medical de
urgenţă pentru mine, în eventualitatea că un asemenea tratament este necesar i eu nu sunt capabil a lua o
hotărâre. De asemenea dau permisiunea oricărui medic autorizat să-mi administreze orice tratament
medical care crede că este necesar pentru mine în eventualitatea unei urgenţe medicale care mă afectează.
Numele în clar ____________________________ Semnătura________________ Data_________________
Informaţii în caz de urgenţă
În caz de urgenţă contactaţi:
Numele_________________________ Relaţia______________________
Adresa___________________________Ora ________________Stat_____Zip__________
E-mail________________________Telefon________________Serviciu__________________
Informaţii cu privire la asigurare
Vă rugăm să contactaţi compania dvs. de asigurare i verificaţi dacă asigurarea dvs. este valabilă pentru
călătoria în ţările pe unde vom călători. Dacă nu sunteţi acoperit este responsabilitatea dvs. să procuraţi o
asigurare pe termen scurt pentru acoperirea pe durata călătoriei în afara Statelor Unite.
Aveţi asigurare medicală_Da_Nu_

Dacă da, sunteţi acoperit i internaţional?_Da_Nu_

Care este numărul de identificare medical___________________________
Verificarea asigurării
Prin prezenta certificăm că (numele companiei de asigurare)_____________________________
Contul nr_______________va acoperi (tipul de acoperire)_____________pe durata deplasării în
Ţările_________________________________________________________________________
În perioada__________________ Data aprobării_______________________

Numele în clar ____________________________ Semnătura________________ Data_________________
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FORMULAR DE INFORMARE ȘI EXONERARE
Subsemnatul,____________________________________participând la activitatea corului „Lauda
Domini” în călătoria misionară prin Europa, prin prezenta exonerez conducerea corului, dirijorul, agenţii și
angajaţii, de la orice și toate reclamaţiile cu privire la răniri personale și daune materiale pe care le-aș putea
suferi ca urmare a participării mele la activitatea de mai sus, fie că asemenea răniri și daune sunt sau nu cauzate
de neglijenţa persoanelor menţionate mai sus.
Subsemnatul, _________prin prezenta declar că sunt capabil din punct de vedere fizic să iau parte la
activitatea corului, bazat pe avizul medicului obţinut în ultimele 6 luni.
Subsemnatul, _________sunt de acord să mă conformez regulilor care sunt impuse de activitatea
descrisă mai sus și să ascult de orice instrucţie dată de persoana sau persoanele care supraveghează și
controlează această activitate.
Subsemnatul, _________prin prezenta îmi dau acordul la producerea de fotografii, filme, video,
înregistrări i orice alte acţiuni de memorializare a călătoriei corului și a participării mele și a publicării acestor
materiale. Cedez orice drept de compensaţie la care aș avea drept sau control.
Subsemnatul, _________accept deplina responsabilitate pentru orice costuri suplimentare de transport și
călătorie în cazul în care mă întorc acasă pentru orice motiv înainte de data planificată.
Subsemnatul, _________accept deplina responsabilitate pentru orice costuri suplimentare de
transport și călătorie în cazul în care din nerespectarea regulilor de deplasare în grup, lipsa de la apel sau orice
neparticipare la vreuna dintre activitățile corului, voi fi eliminat dintre membrii grupului.

Numele în clar ____________________________ Semnătura________________ Data_________________
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REGULAMENT DE DEPLASARE IN GRUP
Acest turneu este menit să fie o călătorie plăcută în timpul căreia putem să creștem spiritual, să împărtășim
Evanghelia Domnului Isus și în același timp să ne bucurăm. Pentru a face acest lucru cel mai bine, trebuie să
avem o înțelegere comună a unui set de reguli de bază. Respectarea acestor reguli este absolut obligatorie și
necesară pentru a ajuta la menținerea integrității grupului.
Vă rugăm să citiți cu atenție și să vă puneți inițialele lângă fiecare regulă, pentru a recunoaște înțelegerea și
acceptarea acestor reguli. Vă rugăm să semnați și în partea de jos a paginii. Dacă aveți sub 18 ani, părintele /
tutorele dvs. trebuie să citească și să semneze pe partea de jos a paginii. Semnătura dvs. și cea a părintelui /
tutorelui dvs. arată că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați aceste reguli.
1. Atitudine: Participanții vor afișa întotdeauna o atitudine asemănătoare cu Hristos față de ceilalți
participanți și față de oricine altcineva cu care venim în contact. Asta înseamnă că nu ne certăm, nu ne
batem, nu folosim un limbaj urât în nicio situație. ____________
2. Conducerea grupului: Indiferent de vârsta dvs., acceptați să ascultați de lideri și să acceptați
autoritatea lor în orice circumstanță în timpul turului. Vă veți conforma tot timpul cu deciziile liderilor,
în special în timpul spectacolelor publice ale grupului. __________
3. Părăsirea grupului: Nimeni, indiferent de vârstă, nu părăsește grupul pe drum sau la hotel. Nu plecați
niciodată pentru a vizita un loc care nu se află în programul turului, fie pe cont propriu, fie cu un alt
grup. Circumstanțe extraordinare necesită permisiunea conducerii grupului. ____________
4. Segregarea de gen: Dormitoarele și băile vor fi clar marcate în funcție de sex. Nu vor exista băieți în
dormitoarele / băile fetelor și nici fetele în dormitoarele / băile băieților, niciodată și din niciun motiv,
indiferent dacă persoanele sunt înrudite. ________________
5. Curtoazie: Vom fi amabili cu ceilalți rezidenți din hoteluri și vom reduce zgomotul la minimum.
_____________
6. Respect: Vom avea grijă de camerele hotelului și de autocare, ca și cum ar fi ale noastre și vom încerca
să le lăsăm într-o stare mai bună decât le-am găsit .__________________
7. Slujirea: vom participa cu toții la activitățile programate. ______________
8. Bagaje: nu aduceți mai multe lucruri decât este necesar pentru nevoile dvs. personale. Nu lăsați
niciodată bagajul nesupravegheat .______________
9. Bun simț: Alcoolul, tutunul (inclusiv dispozitivele de fumat electronice), drogurile sau orice tip de
armă sunt absolut interzise întotdeauna pe durata turneului. Nerespectarea acestei reguli duce la
expulzarea imediată din turneu (vi se va cere să plecați sau părinții voștri vor fi chemați să vă ridice)
_________________
10. Punctualitate: trebuie să fiți prezenți la timp, de fiecare dată, la toate reuniunile, mesele și orice alte
activități programate. Trebuie să înțelegeți că întârzierea dvs. poate provoca perturbări grave întregului
grup. Orice întârzieri repetate vor fi penalizate (5 $ / 5 minute) ___________________
11. Documente și bani: transportați întotdeauna toate documentele de călătorie (pașaport și bilete de
avion) și bani cu dvs. într-o centură de buzunar pentru burtă. Nu schimbați niciodată valută pe stradă
sau pe cont propriu. ____________
12. Consecințe: În cazul în care oricare dintre regulile de mai sus sunt încălcate, participantul vinovat de
încălcare va fi penalizat financiar și / sau expulzat din turneu. Dacă sunteți expulzat, din acel moment
nu mai faceți parte din grupul nostru și veți fi singurul responsabil pentru călătoria de întoarcere acasă.
Părinții participanților sub 18 ani vor fi telefonați să vină să-și ridice copilul (renul).
________________
Am luat la cunoștință regulile de mai sus și sunt de acord cu respectarea lor.
Numele în clar ____________________________ Semnătura________________ Data_________________
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