
GHIDUL PARTICIPANŢILOR  ÎN 

TABARA DE LICURICI 2018 

Dragi copii şi părinţi, înainte de a completa fişa de înscriere în tabăra de licurici 

trebuie să citiţi cu atenţie următoarele informaţii despre tabără: 

 

Nr.crt. Perioada 
Deschidere / Închidere 

tabără 
Participanți 

Număr 

locuri 

Locatie  

1. 

TABARA 

LICURICI 

LIMBA 

ROMÂNĂ 

1– 6 iulie 

2018 

 1 iulie ora 18.00/ 

(cazarea se face intre 

orele 16:00 – 17:30) 

     6 iulie ora 12.00 

 

Licurici si 

prelicurici 

împreună cu părinții 

și instructorii lor. 

 

210 locuri 

Pensiunea 

Sequoia, 

Secuieu 

 

2 

TABARA 

LICURICI 

LIMBA 

MAGHIARĂ 

8– 13 iulie 

2018 

 8 iulie ora 18.00/ 

(cazarea se face intre 

orele 16:00 – 17:30) 

     13 iulie ora 12.00 

 

Licurici si 

prelicurici 

împreună cu părinții 

și instructorii lor. 

 

140 locuri 

Pensiunea 

Sequoia, 

Secuieu 

 

 

Cazare: Pensiunea Sequoia - Săcuieu 

 

  

Camerele sunt de 2,3,4,8 locuri, băile sunt pe hol.  

Prețul este de  340 lei/copil și 410 lei/adult.  

Sunt și câteva camere cu baie proprie, dar acestea au alt tarif: 390 lei /copil; 

470 lei / adult.  

Acestea sunt limitate ca număr, de aceea cei care se înscriu primii au 

prioritate.  În prezent se fac restructurări ale camerelor, dar vom reveni cu 

detalii privind numărul exact al locurilor din camerele cu baie. 

Prețul acoperă masa, cazarea și activitățile programate în toată perioada taberei. 

  

Masa: 

 

Se vor servi 3 mese pe zi: micul dejun, prânz şi cină. Vă rugăm să aveţi 

în vedere că prima masă a taberei va fi cina din ziua de deschidere iar ultima 

masa servită în tabără, prânzul / pachetul pentru prânz din ziua închiderii. 

Meniul oferit va fi ovo-lacto-vegetarian. 

 

Înscriere: 



 

Înscrierile se fac începand cu data de 23 aprilie 2018, în limita locurilor 

disponibile până în data de 25 MAI 2018. 

ÎNSCRIERILE SE FAC ELECTRONIC PE www.adventistnord.ro 

Contact: tel. 0768 688 656 ( Ilovan Veronica) 

tel. 0758 064 074 (Ilyes Claudia) 

tel. 0749 109 833 (Doru Parascineț) 

În tabără vor fi acceptaţi doar copiii însotiţi de părinţi, tutore 

sau instructori! 

Se consideră înscrise doar persoanele care au completat “fişa de 

înscriere în tabără” electronic şi au achitat avansul de 200 lei /persoană 

la înscriere. 

Înscrierile se fac prin instructorii de grupă la responsabilul de la nivelul Conferinţei. 

De mentionat este faptul ca nu se pot inscrie grupe fara instructori. Daca sunt familii care nu 

fac parte dintr-un club de licurici, vor lua legatura cu directorul taberelor pentru a fi atasate 

unui club pe perioada taberei.   

Persoanele care s-au înscris în tabără trebuie să fie cele care vor veni (ex. dacă se 

înscrie mama împreuna cu copilul nu poate veni tatăl – cazarea se poate face în camere cu 4 

locuri şi nu putem caza  împreună mămici şi tătici din familii diferite). 

Daca se dorește ca un membru al familiei să vină pe parcursul săptămânii în 

tabără, vă rugam ca pe fișa de înscriere în tabără să menționați acest lucru Pentru 

persoana respectiva se va achita contravaloarea mesei și cazării la sosirea în tabără. 

Costuri:  

 

Pensiune:   Prețul este de  340 lei/copil și 410 lei/adult.  
Camerele sunt de 2,3,4,8 locuri, băile sunt pe hol.   
Sunt și câteva camere cu baie proprie, dar acestea au alt tarif:  
390 lei /copil; 470 lei / adult.  
Acestea sunt limitate ca număr, de aceea cei care se înscriu primii au 
prioritate.   

 

Nu uitați acasă: 

 

Biblia, echipamentul pentru drumeție și ploaie (pelerina de ploaie, cizme de 

cauciuc), lanterna, medicamente (dacă sunt necesare), papuci de casă, fes 

pentru soare, izopren/scaune pentru focul de tabără, haine (groase, subțiri,) 

trusa de igienă, costum de baie, halat de baie, o sticlă de 0,5 litri ( pt apă) și 

nu în ultimul rând buna dispoziție. 

 
Transport: către Săcuieu 

 

➢ Pentru cei care aleg să vină cu automobilul ruta cea mai cunoscută este Cluj 
Napoca – Bologa - Săcuieu. Sa urmariti indicatoarele spre Săcuieu. In 
localitatea Bologa după tabla cu insemnul localității imediat se face un drum 
la stânga peste calea ferată. După ieșirea din localitatea Săcuieu veți vedea la 
un moment dat indicatorul spre Pensiunea Sequoia, la stânga. 

http://www.adventistnord.ro/


 

➢ Pentru cei care aleg varianta transportului în comun, traseul este următorul: 
Cluj Napoca – Oradea, urmând ca în localitatea Bologa să coborâți. In cazul in 
care veniti cu autobuzul va rog sa anuntati acest aspect deoarece va fi nevoie 
sa venim dupa dumneavoastra în Bologa pentru a va transporta pana la locul 
taberei. Aici gasiti mersul autobuzelor din Autogara Cluj Napoca: 
http://www.autogari.ro/curse?pid=15794&did=98&zi=2015-04-18&pas=1-0-
0-0-0  

 

http://www.autogari.ro/curse?pid=15794&did=98&zi=2015-04-18&pas=1-0-0-0-0
http://www.autogari.ro/curse?pid=15794&did=98&zi=2015-04-18&pas=1-0-0-0-0

