TABĂRA VIAȚA
Propunereprogram5zile(4nopțicazare)

CONTACT
Telefon: +40-721-213-883
Email: ilie_popescu @noi-orizonturi.ro
www.noi-orizonturi.ro

Echipa noastră vă oferă un program cu activităţi indoor şi outdoor
bazat pe metodologia educaţiei prin experienţă, în Valea Jiului,
judeţul Hunedoara. Prin această experienţă extraordinară, membrii
echipei dumneavoastră vor avea oportunitatea să-şi exerseze
competenţe privind planificarea timpului şi a resurselor,
managementul conflictului, comunicarea, luarea deciziilor şi
leadership-ul.
Bazat pe principii de învăţare prin experienţă, programul nostru
foloseşte exerciţii outdoor şi de aventură în procesul de învăţare.
Programul foloseşte activităţi provocatoare, astfel încât să facă
echipa cât mai bună și unită.
Datorită faptului că activitățile se desfășoară în aer liber, agenda și
activitățile propriu-zise pot fi stabilite în funcție de condițiile
meteorologice, precum și în funcție de numărul de participanți.
În continuare vă prezentăm cu titlul de exemplu o propunere de
agendă și program pentru grupul dumneavoastră. Varianta finală a
programului va fi stabilită în funcție de cerințele specifice ale
clientului (număr final de participanți, durata activității, obiectivele
de învățare).

Ziua 1
Sosire, cazare, Scavenger Hunt
Cină
Prezentare program, contract de valori
Stingerea

15:00 - 19:00
19:00
20:00 -21:30
22:00

Ziua2
Mic-dejun
Întâlnirea facilitatorilor
Atelier de schi cu instructor specializat
Prânz
Atelier de schi cu instructor specializat
Cină
Program de seară
Stingerea

8:30
9:15
10:00 - 14:00
14:30 - 15:30
15:30 - 18:00
19:00
20:30 -21:30
22:00

Ziua3
Mic-dejun
Atelier de schi cu instructor specializat
Prânz
Atelier de schi cu instructor specializat
Cină
Program de seară
Stingerea

8:30
10:00 - 14:00
14:30 - 15:30
15:30 - 18:00
19:00
20:30 -21:30
22:00

Ziua4
Mic-dejun
Atelier rachete de zăpadă și excursie
Prânz
Atelier introductiv salvare din avalanșă
Cină
Program de seară
Stingerea

8:30
10:00 - 15:00
15:30 - 16:30
16:30 - 18:00
19:00
20:30 -21:30
23:00

Ziua5
Mic-dejun
Strângerea bagajelor
Angajamentul VIAȚA
Ceremonia de încheiere și slideshow
Prânz
Plecare participanți

8:30
9:30 -10:00
10:00 - 11:30
11:30 - 12:30
13:00
14:00

Costul Programului
Pretul estimat este de 2150 lei/participant pentru programul
descris mai sus. Costul final se va putea stabili numai după
stabilirea variantei finale a acestuia.
Preţul include:
- o echipă de facilitatori;
- închiriere echipament complet de schi;
- transport instalații pe cablu;
- transport excursii, servicii de masă şi cazare în regim de 3 stele
la Pensiunea Retezat din Câmpul lui Neag,
- resurse umane pentru pregătirea activităților pe o perioadă de 5
zile de program, respectiv 4 nopţi de cazare.
Fiind o afacere socială profitul realizat este destinat
susţinerii tinerilor implicaţi în programele educaționale ale
Fundaţiei Noi Orizonturi, respectiv Tabăra VIATA și programul
IMPACT.
Pentru detalii şi/sau întrebări, vă rugăm contactaţi:
Popescu Ilie, Telefon: +40721213883,
E-mail: ilie_popescu@noi-orizonturi.ro.

Ce trebuie să aduci cu tine Documente:
χ Copie act identitate pentruparticipant
χ Adeverință medicală eliberată de medic (medic de familie)
din care să reiasă starea de sănătate a pariticipantului.
Adeverința trebuie eliberată într-o perioadă de maximum 30
de zile înainte de sosirea în tabără.
Vă recomandăm să aduceți cu voi următoarele lucruri
pentru a putea participa la activități indiferent de vreme și
locație:
χ 1 pereche de bocanci (de drumeție, de preferabil care
să acopere gleznele; majoritatea activităților se vor
desfășura în natură, de aceea este important să aveți o
pereche bună și confortabilă de bocanci);
χ 1 pereche de pantaloni, NU blugi (blugii se usucă
foarte greu);
χ tricouri (pentru schimb);
χ 1 pulover (lână);
χ 1 geacă de ploaie (important să fie impermeabilă);
χ 1 căciulă;
χ 2-3 perechi de mănuși;
χ 1 cană pentru apă (metal sau plastic);
χ 1 pereche pantaloni schi;
χ 1 geacă schi;
χ materiale igienă personală;
χ 1 pereche de ochelari de soare;
χ medicamente personale (dacă este necesar);
χ haine groase.

