
Tabăra naţională de pregătire a voluntarilor , editia a VII-a, 2015

Avem deosebita placere sa va anuntam perioada de desfasurare a Taberei naţionale de
pregătire a voluntarilor din detașamentele de intervenție în situații de urgență ale Crucii
Roșii Române “Paul Constantin Țăranu” - Ediția: a VII-a, 2015

Număr de participanţi : 60 – repartizarea locurilor se va face pe principul "primul venit primul
servit"
Locația: localitatea Beliș - jud. Cluj
Durata(perioada de desfășurare): 9 zile - sosire în data de 25.07.2015, plecare în data de
02.08.2015
Costul/persoană: 50 lei
Transport: - de la domiciliu până la Huedin, jud. Cluj și retur – se asigură de către fiecare
participant/filială;
- de la Huedin până în tabără și retur – se asigură de către organizatori;
Cazarea: 8 persoane / cort (16m2) dotate cu saci de dormit şi saltele;
Hrană: 3 mese /zi - gătită la bucătărie de campanie; servire în cort tip vagon – sală de mese;

 Activitatea: 
 Tabăra naţională de pregătire a voluntarilor din detașamentele de intervenție în situații de
urgență ale Crucii Roșii Române “Paul Constantin Țăranu” Ediția: a VII-a, 2015, Jud. Cluj – loc.
Beliş

  

Descrierea activităţii: 
 Tabăra se desfăşoara pe parcursul a 11 zile, din care 9 zile petrecute în loc. Beliş jud. Cluj, iar
celelalte două zile reprezintă transportul voluntarilor din localitatea de domiciliu până în loc.
Beliş, jud. Cluj şi retur la terminarea taberei. Pe parcursul taberei voluntarii vor participa la
activităţi de instruire: cursuri de supravieţuire, cursuri de prim ajutor, salvare din apă şi de la
înălţime, aplicaţii practice, căutare în teren muntos împădurit, căutare cu câini de salvare,
tehnici de coborâre şi de căţărare, dar şi mai multe simulări a diferitelor tipuri de risc existente în
România.
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Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la Sediul Crucii Rosii ( Str. Cosbuc nr.11,
program Luni- Vineri : 9 - 17) sau la tel: 0264 592 447, sau e-mail: cluj@crucearosie.ro  sau d
an.anca@crucearosie.ro

{pdf}http://www.crrcluj.ro/documente/Tabara-Belis-2015.pdf|height:950|width:720|app:adobe{/pd
f}

Click aici pentru a descarca in format WORD formularul pentru aplicare .

Puteti de asemenea aplica online prin formularul de mai jos :

 {rsform 6}
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