
 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

detalii Tabere de Vara - 1 - 
 

Asociatia Tabere Cu Suflet, str. Pictor Obedeanu, 18, sector 2, Bucuresti, tel.: 0755 T A B E R E, e-mail: office@taberecusuflet.ro, www.taberecusuflet.ro 

 

Dragi Parinţi, 

 

Vă mulţumim că aţi ales Tabere cu Suflet si suntem nerăbdători să vă avem ca 

oaspeţi  

Pentru ca Dvs, împreună cu copilul Dvs, să aveţi parte de o Tabara de vis, iată 10 

lucruri de care va rugam să ţineţi seama: 

 

1. Costul difera de la o tabara la alta si poate fi aflat pe pagina principala a 

fiecarei tabere in parte. Pentru plata unui avans de 50% cu doua luni inainte 

de inceperea taberei, se acorda un discount de 10% din valoarea taberei. 

Daca nu este specificat altfel, costul include transport, cazare 5 zile, 3 mese 

/ zi si gustari intre mese, activitati principale specifice taberei, activitati 

educative si recreative de seara, premii si supraveghere 24/24.  

 

2. Plata se poate face cash sau prin depunere de numerar in Cont Asociatia 

Tabere cu Suflet, Bucuresti, C.I.F.: 29929619, Banca: Libra Bank, 

IBAN: RO95BREL0002000869510100.  

 

3. Cazarea se face la Vila 3* sau echivalent, in camere de 2 sau 3 paturi. 

Numele exact al pensiunii se gaseste pe pagina fiecarei tabere in parte. 

 

4. Transportul pana la locul de desfasurare al taberei este oferit de catre 

Asociatia noastra, in limita locurilor disponibile (care poate sa difere de 

numarul de locuri disponibile in tabara). Transportul se face din Bucuresti cu 

microbuzul sau cu trenul. In cazul in care mergem cu trenul, bagajele sunt 

transportate cu o masina. 

 

5. Avem zilnic 3 mese calde, precum şi gustări. Meniul este de regula transmis 

înainte de începerea taberei. Dacă aveţi anumite cerinţe, vă rugăm să le 

transmiteţi echipei Tabere cu Suflet. 

 

6. Programul este flexibil (nu este bătut în cuie). Ne trezim la 7:45 si ne culcam 

la 21:30. Personalul taberei ajută/supraveghează la toate activităţile 

(îmbrăcare / dezbrăcare / duş / spălat etc). 
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7. Bagajul este bine sa contina: 

- pelerina ploaie 

- polar sau haina groasa 

- pantalon lung si tricou cu maneca lunga 

- pantalon scurt 

- caciula si sapca soare 

- incălţări: Bocanci + pantofi comozi de cabană + papuci de baie 

- pentru tura: rucsac mic, bidon apa  

- pijama, trusa spalat 

- sosete, chilot, tricou funcţie de numărul de zile 

- crema de tantari & crema de protectie solara  

Va rugam sa evitati trollerele si sa puneti bagajul intr-o geanta sau rucsac! Va 

multumim! 

 

8. In cazul in care copilul suferă de o alergie, boală sau se află sub tratament 

medicamentos, vă rugăm să menţionaţi acest lucru echipei Tabere cu Suflet.  

 

9. La venirea in tabara este necesara prezentarea unui aviz epidemiologic, 

precum si a unei adeverinte care sa ateste starea de sanatate a copilului in 

vederea participarii la activitatile specifice taberei. 

 

10. In caz de accident vom apela la servicii medicale de specialitate. Pentru a şti 

cum să reacţionăm în condiţii optime, vă rugăm să completaţi Formularul de 

Sanatate. 

 

 

 
 

Vă aşteptăm cu drag! 
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