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Dragi Parinţi,
Vă mulţumim că aţi ales Tabara de Halloween!
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. Costul taberei este de 250 Euro şi include transport, cazare&masă,
indrumator activitati, supraveghere 24 ore. Pentru plata unui avans de 30% cu
doua luni inainte de inceperea taberei, se acorda un discount de 10% din
valoarea taberei.
2. Plata se poate face cash sau prin depunere de numerar in Contul Asociatiei
Tabere cu Suflet, Bucuresti, C.I.F.: 29929619, Banca: Libra Bank,
IBAN: RO95BREL0002000869510100.
3. Cazarea se face în camere duble sau triple, cu dus in camera si paturi
separate, la Hotel Atelier 3* sau echivalent.
4. Transportul se face din Bucuresti, cu microbuzul sau cu trenul iar bagajele
vor veni cu masina.
5. Avem zilnic 3 mese calde precum şi gustări. Meniul va fi transmis înainte de
începerea taberei. Dacă aveţi anumite cerinţe, vă rugăm să le transmiteţi
echipei TeamXpert.
6. Va recomandam sa puneti in bagaj urmatoarele:
- geaca si pantalon impermeabil
- pantalon lung si polar
- caciula, manusi
- Incaltari: Bocanci + pantofi comozi de cabana + papuci de baie
- Pijama
- Costum de baie
- Sosete, chilot, tricou functie de numarul de zile. Este bine sa puneti lucrurile
pentru fiecare zi în câte o punga.
De asemenea, va rugam sa puneti lucrurile intr-o geanta sau rucsac si sa
evitati trolerele.
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7. In cazul in care copilul suferă de o alergie, boală sau se află sub tratament
medicamentos, vă rugăm să menţionaţi acest lucru echipei TeamXpert.
8. In caz de accident vom apela la servicii medicale de specialitate. Pentru a şti
cum să reacţionăm în condiţii optime, vă rugăm să completaţi documentul
formularSanatate.doc.
9. Programul este flexibil (nu este bătut în cuie). Iata cum a fost la ultima
tabara:

Ziua 1
Parc Aventura

Ziua 2
Micii Alpinsiti: Rapel si Catarare

Ziua 3
Drumetie in Canionul 7 Scari din Masivul Piatra Mare

Ziua 4
Zi de balaceala la Paradisul Acvatic

Ziua 5
Drumetie la cabana Susai sau la cabana Garbova.
Aventuri de Halloween: excursie la lumina tortelor

Ziua 6
Plecam acasa
Ne trezim la 7:45 si ne culcam la 21:00. Personalul taberei
ajută/supraveghează la toate activităţile (îmbrăcare / dezbrăcare / duş /
spălat etc).
10. Distractie placuta:)
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