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Dragi Copii si dragi Parinţi, 

 

Vă mulţumim că aţi ales Tabere cu Suflet! Suntem nerăbdători să vă avem ca 
oaspeţi:) 
 
Pentru ca Dvs, împreună cu copilul Dvs, să aveţi parte de o Tabara de vis, iată 
câteva lucruri de care trebuie să ţineţi seama: 
 

1. Obiectivul taberei este dezvoltarea armonioasa prin activitati fizice (schi) 
dar si psihice, prin jocuri si relationarera cu ceilalti copii. In ce priveste 

schiul, ne propunem să vă introducem in lumea minunata a alunecarii pe 
zapada:) La Copii aplicam o metoda speciala prin care acestia invata direct 
virajul paralel, fara plug. Pentru cei medii sau avansati avem grupe de 
performanta. 

 
2. Costul taberei este de 280 Euro. Pentru plata unui avans de 50% cu 30 de 

zile inainte de inceperea taberei se acorda un discount de 10% din suma 
totala. Plata se face cash sau prin depunere de numerar. Costul nu include 
închirierea echipamentului şi transportul pe cablu.  

 
3. Cazarea se face la Hotel Cota 1400 3* din Sinaia, în camere cu 2 sau 3 paturi 

separate, sau la Cabana Valea Dorului, aflata chiar pe partie. Avem zilnic 3 

mese calde precum şi gustări pe partie. Ca sa schiem mai mult la pranz, putem 
sa luam sandwichuri pe partie. Dacă aveţi anumite cerinţe, vă rugăm să le 

transmiteţi echipei Tabere cu Suflet. 
 

4. Transportul din Bucuresti se face cu masina sau cu trenul. 

 
5. Transportul pe cablu nu intra in costul taberei. Costul este intre 200 - 290 

Ron / sejur, funcţie de nivelul copilului si numărul de coborâri. 

 

6. Echipamentul de schi necesar este compus din schiuri, clăpari, beţe, cască şi 
ochelari de schi. Pentru începători, beţele nu sunt obligatorii. Puteţi închiria 

echipamentul, costul închirierii este de 30 Ron/zi. Nu se închiriază ochelari. 
Pentru închiriere echipament, vă rugăm să ne transmiteţi următoarele date 
ale persoanei pentru care închiriaţi: 

numărul la picior         ………… 

înălţimea        ………… 

greutatea        …………  
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7. Bagajul este bine să conţină: 
- geacă + pantalon de schi 

- dress sau pantalon de pus pe dedesubt 
- jerseu / pulover / polar  
- Caciula / cagula  si manuşi de schi (preferabil 2 perechi) 

- Incălţări: Bocanci + pantofi comozi de interior + papuci 
- Haine comode de interior 
- Pijama + obiecte toaleta personala 

- Şosete, chilot, tricou funcţie de numărul de zile. Puneţi lucrurile pentru 
fiecare zi în câte o pungă.  

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

tratament medicamentos, vă rugăm să menţionaţi acest lucru echipei Tabere 

cu Suflet.  
 
9. Tabăra de schi beneficiază de servicii medicale. Pentru a şti cum să 

reacţionăm în condiţii optime, vă rugăm să completaţi documentul 
formularSanatate.doc. 

 

 
Vă aşteptăm cu drag!Vă aşteptăm cu drag!Vă aşteptăm cu drag!Vă aşteptăm cu drag!    


