
BAZA DE PREGĂTIRE DE PRIM AJUTOR ȘI INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ A CRUCII ROȘII ROMÂNE FILIALA CLUJ

  

Prezentare:

  

Baza de pregătire este situată în zona Munților Apuseni, mai exact, la Nord-Est de Muntele
Mare și la Sud de Munții Gilăului, în bazinul hidrografic al râului Iara.

  

Privit în ansamblu relieful comunei, se caracterizează prin predominarea culmilor rotunjite, cu
suprafețe netede sau ușor ondulate, care contrastează cu adâncimea văilor și caracterul abrupt
al versanților.

  

Baza se învecinează cu aria natural protejată Valea Ierii – sit Natura 2000 ROSCI0263.
Clădirea este compusă din trei corpuri:

  

Corpul A
Este structurat pe un singur nivel și cuprinde bucătăria, spațiile de depozitare a alimentelor și
spațiile destinate personalului.

  

Corpul B
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Este structurat pe trei nivele (P+E+M). 
Parterul cuprinde Recepția și Restaurantul (100 locuri). 
Etajul este destinat celor trei săli de conferință cu o capacitate totală de 150 locuri, dotate cu
video proiector și flipchart. Mansarda cuprinde birourile administrative.

  

Corpul C
Este structurat pe trei nivele (P+2E) fiind destinat spațiilor de cazare (25 camere – 100 locuri de
cazare). La parter se află spațiile tehnice și cabinetul de prim ajutor. La cel de-al doilea etaj sunt
amplasate două terase ( cu o suprafață totală de 120 m2 ).
Baza dispune de 40 locuri de parcare.

  

Baza îți pune la dispoziție 25 de camere spațioase. Fiecare cameră dispune de baie proprie.
Capacitatea totală de cazare este de 100 persoane (4 persoane în cameră). Camerele pot fi
utilizate în regim singel, double cu 2 paturi sau 3 - 4 locuri în cameră. Toate camerele oferă o
priveliște încântătoare, iar de pe cele două terase îți oferă o imagine de ansamblu asupra
Munților Apuseni.
Restaurantul are o capacitate de 100 locuri putând fi gazda unor mese îmbelșugate pe durata
cursurilor, la sfârșitul unei săptămâni obositoare, dar și a unor evenimente private. Meniul este
unul tradițional românesc, exact ca la mama acasă. Pe durata cursurilor sau a evenimentelor
private, meniul va fi unul prestabilit. Meniul poate fi oferit la cerere.

  

  

Tabere:

  

Descriere: Tabăra îmbină utilul cu plăcutul. Participanții vor învăța pe durata celor 6 zile tehnici
și manopere de prim ajutor adaptate fiecărei categorii de vârstă. Deasemenea elevii vor
deprinde și tehnici de orientare cu și fără busolă, dar și tehnici esențiale de supraviețuire. Nu
vor lipsi din tabără drumețiile, jocurile (indoor și outdoor), focul de tabără și buna dispoziție.

  

Durata: 6 zile / 5 nopți (Sosire: până la ora 13:00 și Plecare: până la ora 12:00 )
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Cazare: Baza dispune de 100 locuri de cazare, în camere cu 4 paturi și baie proprie (WC, duș,
lavoar, apă caldă).

  

Masă: Se pregătește în bucătăria proprie, iar servirea se face în restaurantul bazei. Se asigură
3 mese/zi (mic-dejun, prânz și cină).

  

Preț: 600 lei / persoană. În preț nu este inclus transportul.

  

  

SERII DE TABERE:

  

Clasele I –IV
 2 - 7 iulie 

Clasele V – VIII
9 – 14 iulie 
30 iulie – 4 august 
 13 – 18 august 

Clasele IX – XII
6 – 11 august
27 august - 1 septembrie

  

  

Stagii de pregatire:

    
    -  14-17 mai  
    -  18-21 iunie  
    -  24-27 septembrie  
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    -  15-18 octombrie  
    -  12-15 noiembrie  
    -  22-25 noiembrie  

  

Programul pe zile

  

        

Ziua 1

  

Ziua 2

  

Ziua 3

  

Ziua 4

  
    

Prim ajutor

  

Gestionarea situaţiilor de urgenţă

  

Prim ajutor+suport psihologic

  

Aplicaţii practice pe teren
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Tarife:

    
    -  Cazare regim single, cu mic dejun inclus (bufet suedez) – 175 lei / persoană*  
    -  Cazare cameră double, cu mic dejun inclus (bufet suedez) – lei 110/ persoană*  
    -  Cazare cameră 3-4 persoane, cu mic dejun inclus (bufet suedez) – lei 60/ persoană*  

  

_______________________________
*Copii până la 4 ani beneficiază de gratuitate.
*Copii între 5 și 12 ani beneficiază de reducere 50%. Peste 12 ani tarif întreg.

  

Cost masă (prânz și cină) 50 lei / zi/persoană.

  

Cost instruire 200 lei/persoană
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Stagii de weekend:

    
    -  25-27 mai  
    -  7-9 septembrie  
    -  5-7 octombrie  
    -  23-25 noiembrie  

  

Programul pe zile

        

Ziua 1

  

Ziua 2

  

Ziua 3

  
    

Sorire participanți 15,00- 18,00

18,30-20,00 -Prim ajutor

20,00-21,30 – Cina

  

Ora 8,00 – înviorare

8,30-9,00 mic dejun
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9,30-13,30 curs prim ajutor teorie+practică

13,30-14,30 – Prânz

15,00-19,30 Aplicatii practice prim ajutor

20,00-21,30 Cina

21,30-23,00 Foc de tabără

  

Ora 8,00 – înviorare

8,30-9,00 mic dejun

9,30-13,30 curs prim ajutor aplicații pe teren

13,30-14,30 – Prânz

După ora 15,00 plecarea participanților

  
      

  

Tarife
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    -  Cazare regim single, cu mic dejun inclus (bufet suedez) – 175 lei / persoană/noapte*  
    -  Cazare cameră double, cu mic dejun inclus (bufet suedez) – lei 110/ persoană/noapte*  
    -  Cazare cameră 3-4 persoane, cu mic dejun inclus (bufet suedez) – lei 60/
persoană/noapte*   

  

_______________________________
*Copii până la 4 ani beneficiază de gratuitate.
*Copii între 5 și 12 ani beneficiază de reducere 50%. Peste 12 ani tarif întreg.

  

Cost masă (prânz și cină) 50 lei / zi/persoană.

  

Cost instruire 200 lei/persoană

  

  

Inscrierea se face prin transmiterea formularului de inscriere și achitarea unui avans de
minim 30% din valoarea totală.

  

  

SERVICII

  

ü  Evenimente private (team building-uri, cursuri, seminarii, tabere, etc);

  

ü  Eveminete festive (Revelion, Paște, Hellowen, Crăciun, etc);
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ü  Conferințe;

  

ü  Mese festive

  

TARIFE

  

ü  Cazare regim single, cu mic dejun inclus (bufet suedez) – 175 lei / persoană*

  

ü  Cazare cameră double, cu mic dejun inclus (bufet suedez) – lei 110/ persoană*

  

ü  Cazare cameră 3-4 persoane, cu mic dejun inclus (bufet suedez) – lei 60/ persoană*

  

  

  

  

*Copii până la 4 ani beneficiază de gratuitate.

  

*Copii între 5 și 12 ani beneficiază de reducere 50%. Peste 12 ani tarif întreg.
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Prețurile pentru masă (prânz și cină) variază între 40 lei și 60 lei / persoană/zi.

  

  

  

  

În cazul evenimentelor ( conferințe, mese festive, etc), tarifele vor fi prezentate per persoană şi
eveniment (cazare și masă).

  

  

Tarifele pentru închirierea sălilor de conferință sunt între 300 și 1000 lei pentru o zi, în funcție de
durata evenimentului și a serviciilor de catering solicitate.

  

  

Pentru rezervări vă rugăm să ne contactați cu cel puțin 5 zile înainte

  

  

  

Contact:
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Adresa: Cluj-Napoca, str. George Coșbuc, nr.11

  

Tel/fax: 0264-592447

  

Tel. mobile:   dir. Simona Bratu - 0745589183

  

                    as.soc. Dan Anca – 0753020907

  

E-mail : cluj@crucearosie.ro

  

  

{rsform 9}
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