Mitropolia Ortodoxa Romana a Europei Occidentale si Meridionale
Organizeaza
Editia a doua a taberei

Cunoaste si accepta pe aproapele tauTabara Internationala de Traditie si Spiritualitate Ortodoxa,
Tismana 2007
3-17 Iulie 2007 (copiii cu varste intre 7-12 ani)
21 Iulie- 4 august 2007 (copiii cu cu varste intre 13-17 ani)

Acest proiect beneficiaza de o finantare din partea Ministerului Afacerilor
Externe al Romaniei, prin intermediul Departamentului Pentru Relatiile cu
Romanii de Pretutindeni.
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Dragi parinti,
Va multumim pentru increderea acordata si pentru faptul ca ati ales ca o parte din
vacanta de vara a copiilor dumneavoastra sa fie petrecuta in Romania impreuna cu
echipa de acompaniatori de a doua editii a Taberei Tismana.
Ne straduim ca aceasta experienta sa fie o experienta de neuitat pentru copiii
dumneavoastra.
Va trimitem aici datele necesare pentru ca sejurul si transportul sa se deruleze bine.
LISTA ACTE NECESARE PE CARE COPILUL TREBUIE SA LE AIBA ASUPRA LUI
a. Paşaport individual cu titlul (cartea) de sejur valabilă.
În cazul în care copilul nu are pasaport individual sau titlul (cartea) de sejur este pe
pasaportul parintilor va rugam sa ne contactati de urgenta. În cazul în care copilul are o
nationalitate din UE, cartea de identitate din tara respectiva este suficienta pentru
intrarea în România, dar pasaportul este recomandat.
b. Aviz epidemiologic (atestare medicală) cu menţiunea „clinic sanatos”.
Formularele internationale de asigurare medicala sunt inutile, caci nu pot fi folosite în
România. În caz de boala, cheltuielile medicale vor trebui achitate la fata locului, iar
ulterior acestea vor fi rambursate de casele de sanatate din tarile de origine.
Asigurarea medicala trebuie în schimb sa fie la zi în tara dumneavoastra. Trebuie stiut
de asemenea ca daca platiti biletul de transport cu o carte Visa, organismul Visa ofera
si o asigurare de calatorie gratis, adica se poate apela la serviciile Visa în caz de
nevoie.
c. În cazul în care copilul calatoreste cu acompaniatorii Nepsis, o împuternicire
autorizată la Consulatul României din tara unde familia locuieste este necesara.
Aceasta este necesara pentru împuternicirea pe care statul român o cere începând cu
15 mai, de când minorii nu mai pot calatori neînsotiti.
Vom încerca să obţinem ca împuternicirile să fie gratuite în cazul nostru la Paris.
Pentru Italia va rugam sa ne contactati eventual înainte de a merge la Consulat.
În cazul în care copiii ajung direct cu dumneavoastra la Tismana si îi luati de la
Tismana, actele de la punctele a si c nu mai trebuie.
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ALTE LUCRURI OBLIGATORII PE CARE PARTICIPANTII TREBUIE SA LE AIBA
ASUPRA LOR
Va trimitem alaturat si o lista cu lucrurile pe care copiii trebuie sa le aiba în mod neaparat
asupra lor. Lista nu este exhaustiva.
Bineînteles ca pot si trebuie sa aiba si alte lucruri, dar va rugam ca bagajul sa nu
depaseasca 10-15kg, deoarece va trebui carat de copii cateva sute de metri (în aeroport,
la coborâre din autocar etc.).
 Încaltaminte de sport (rezistenta);
 Pulover calduros/hanorac;
 Costum de baie;
 Pantaloni scurti, lungi;
 Palarie sau sapca & ochelari de soare;
 Prosoape;
 Eventual crema de soare(vremea în România este de obicei foarte calda in iulie –
august 36°-40°C);
 Sapun/sampon/gel de dus;
 Crema de tântari;
 Lanterna, baterii;
 Sac pt. hainele murdare;
 Un rucsac mic pentru drumetii pt. a pune în el apa, mâncare, etc.;
 Haine de ploaie;
 Bani de buzunar;
 Medicamente specifice daca sufera de vreo anume afectiune (acestea vor fi puse
intr-o punga separata si vor fi predate de catre participant directorului de tabaraadministrarea oricarui medicament/tratament se face doar de catre medicul taberei
urmand instructiunile oferite de parinti);
 O fotografie recenta pusa intr-un plic care se va preda la sosire/inscriere pe care sa
fie scrisa numele participantului.
 Daca copiii stiu sa cante la vreun instrument care poate fi transportabil de catre
acestia atunci il poate lua in tabara.
SOSIREA IN TABARA
Tabara „Gura Plaiului” Tismana
http://www.geocities.com/tismana_gorj/tabara/page_01.htm este situata in Judetul Gorj, la
39 de km de Municipiul Targu Jiu si la 300 m de Manastirea Tismana
http://www.manastirea-tismana.go.ro/
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În cazul în care copiii calatoresc însotiti de parintii lor, doua posibilitati exista pentru
sosirea în tabara:
a. Întâlnire la aeroporturile Baneasa sau Otopeni din Bucuresti în ziua de 3 iulie
2007(pentru prima serie) si in ziua de 21 Iulie 2007 (pentru a doua serie de
copiii) pâna în ora 16.00 (ORA NU ESTE INCA STABILA,IN CAZUL UNEI
EVENTUALE SCHIMBARI ,EA VA FI COMUNICATA IN TIMP UTIL ). Va rugam sa
ne anuntati cu cel târziu 2 saptamâni înainte de sosire ,de ora la care puteti veni.
Un autocar este prevazut pentru transportul de la Bucuresti la Tismana.
b. Sosire la Tismana direct în tabara de-a lungul întregii zile de 3 iulie 2007
respectiv 21 Iulie 2007.
Aceleasi posibilitati exista pentru preluarea copiilor la plecare.
Va trimitem atasat si o harta cu situarea taberei , în cazul în care doriti sa ajungeti
cu masina.
În cazul în care vreti sa calatoriti cu ceilalti participanti, chiar daca vreti sa însotiti
copilul (copiii) dumneavoastra, puteti sa ne contactati pentru a beneficia de tarifele
preferentiale pe care le vom negoicia cu unele companii aeriene.
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CAZARE PARINTI/INSOTITORI PARTICIPANTI LA SOSIRE SI PLECARE
In cazul in care insotiti un participant in tabara si doriti sa ramaneti pentru o noapte sau
doua la sosire sau la plecare in vecinatatea taberei acest lucru este posibil in cadrul
capacitatilor de cazare ce apartin manastirii Tismana situata la 300 m de tabara.
Pretul variaza intre 50-70 RON/ noapte/camera dubla cu dus, apa calda si rece.
Daca doriti sa optati pentru aceasta varianta va rugam sa ne anuntati pana la data de 20
iunie 2007 (pentru seria 3-17 iulie) si pana la data de 10 iulie 2007 (pentru seria 21 iulie-4
august 2007).
PLATA SERVICIILOR TABEREI
4. Pentru tariful de 50 de euro de participare la Tismana, va rugam sa folositi contul
urmator:
M.O.R.E.O.M.
Cont EURO : IBAN : RO07BRDE445SV72623914450
Cont RON : IBAN : RO39BRDE445SV73099544450
SWIFT : BRDEROBU
BRD – Agenţia DOROBANŢI
Calea Dorobanţilor, nr 135, sector 1 BUCUREŞTI
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DATE DE CONTACT
Va stam la dispozitie pentru orice informatii sau nelamuriri legate de acest eveniment.Va
rugam contactati-ne.
Cordonatori proiect

 Pr Dan Savan, Franta, Tel. 0033 614 726 910
e-mail: cceparis@gmail.com
 Gabriela Pipirig, Romania, Tel. 0040-723-980-269
e-mail:gabirig@yahoo.com

Punct de contact Italia

Pr. Lucian Roşu – Torino, tel : 0039 338 128 66 17, e-mail :
cceitalia@gmail.com

Punct
Spania

de

contact Pr. Aurel Nae – Zaragaoza, tel : 0034 689 792 227, e-mail :
ccespania@gmail.com
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