
 

 
 

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale 

Centrul de Coordonare Pedagogică 
 

Tabăra Internațională de Tradiție și Spiritualitate Ortodoxă,  
Durău, 8- 17 august 2017 

 

 

   Dragi părinți, 
 
 
Vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru faptul 
că ați ales ca o parte din vacanța de vară a copiilor 
dumneavoastră să fie petrecută împreună cu noi în a 12-a 
ediție a Taberei de Tradiție și Spiritualitate Ortodoxă. 
 
Ne străduim ca această experiență să fie de neuitat pentru copiii dumneavoastră. 
 
Vă trimitem aici datele necesare pentru ca sejurul și transportul să se deruleze bine. 
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LISTA ACTE NECESARE PE CARE COPILUL TREBUIE SĂ LE AIBĂ ASUPRA LUI 

 
a. Pașaport individual cu titlul (cartea) de sejur valabilă (pentru copiii care nu sunt din România) 

În cazul în care copilul nu are pașaport individual sau titlul (cartea) de sejur este pe pașaportul 

părinților, vă rugăm să ne contactați de urgență. În cazul în care copilul are o naționalitate din UE, 
cartea de identitate din țara respectivă este suficientă pentru intrarea în România, dar pașaportul 
este recomandat. 

 
b. Aviz epidemiologic (atestare medicală) cu mențiunea „clinic sănătos” (valabil pentru toți 

participanții; se poate lua de la medicul de familie) 

Formularele internaționale de asigurare medicală sunt inutile, căci nu pot fi folosite în România. În 
caz de boală, cheltuielile medicale vor trebui achitate la fața locului, iar ulterior acestea vor fi 

rambursate de casele de sănătate din țările de origine. Asigurarea medicală trebuie în schimb să fie 
la zi în țara dumneavoastră.  

 
c. În cazul în care copilul călătorește cu acompaniatorii MOREOM, o împuternicire autorizată la 

Consulatul României din țara unde familia locuiește este necesară. 

În cazul în care copiii ajung direct cu dumneavoastră în tabără și îi și luați din tabără, actele de la 
punctul a nu mai trebuie. 

 

ALTE LUCRURI OBLIGATORII PE CARE PARTICIPANȚII TREBUIE SĂ LE AIBĂ 
ASUPRA  LOR 

 

Va trimitem alăturat și o listă cu lucrurile pe care copiii trebuie să le aibă în mod neapărat asupra lor. 

Lista nu este exhaustivă. Bineînțeles trebuie să aibă și alte lucruri, dar vă rugăm ca bagajul să nu 
depășească 10-15kg, deoarece va trebui cărat de copii câteva sute de metri (în aeroport, la coborâre 

din autocar etc.). 
 Încălțăminte de sport (rezistentă); 
 Pulover călduros/hanorac; 

 Pantaloni scurți, lungi; 
 Pălărie sau șapcă, eventual ochelari de soare; 

 Prosoape; 
 Cremă de soare (vremea este foarte caldă în iulie-august, temperaturile putând ajunge la 35°C); 
 Săpun/șampon/gel de duș; 

 Cremă de țânțari; 
 Lanternă, baterii; 

 Sac pentru hainele murdare; 
 Un rucsac mic pentru drumeții (pt. a pune în el apă, mâncare, etc.); 
 Haine de ploaie; 

 Bani de buzunar; 
 Medicamente specifice dacă suferă de vreo anume afecțiune (acestea vor fi puse într-o pungă 

separată și vor fi predate de către participant directorului de tabără - administrarea oricărui 
medicament/tratament se face doar de către medicul taberei urmând instrucțiunile oferite de 
părinți); 

 Dacă copilul știe să cânte la vreun instrument care poate fi transportabil de către acesta, atunci îl 
poate lua în tabără. 



 

 
 

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale 

Centrul de Coordonare Pedagogică 

 

 
SOSIREA ÎN TABĂRĂ 

 
Mânăstirea Durău este situată în stațiunea balneo-climaterică Durău, în partea de răsărit a munților 

Ceahlău. Informații pot fi găsite la adresa: https://durau.mmb.ro/ 
 
Există două posibilități pentru sosirea în tabără: 

 
a. Întâlnire în București în ziua de 8 august 2017 (ORA NU ESTE ÎNCĂ STABILITĂ, DAR VA FI 

COMUNICATĂ ÎN TIMP UTIL). Vă rugăm să ne anunțați înainte de 1 iulie 2017 dacă doriți ca 
organizatorii să vă preia copilul în București. Costul aferent transferului in tabără nu este inclus în 

preț. Părinților care optează pentru acest serviviu li se va comunica ulterior prețul. 

  
b. Sosire la Mânăstirea Durău direct în tabără (pe cont propriu) în după amiaza zilei de 8 

august 2017. Intrarea în tabără se face cu masa de seară. 

 
Aceleași posibilități există pentru preluarea copiilor la plecare. 

 
Mai jos aveți o hartă cu situarea taberei, în cazul în care doriți să ajungeți cu mașina. 
 

 
 

 
                 

 
 

 


