Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale si Meridionale
în colaborare cu
Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni
organizează

Tabăra Internaţională de Tradiţie şi Spiritualitate Ortodoxă,Tismana 2008
« cunoaşte şi acceptă pe aproapele tău »
ediţia a III-a
5 - 17 iulie 2008 (seria I)
19 - 31 iulie 2008 (seria a II-a)

Dragi părinţi,
Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi pentru faptul că aţi ales ca o parte din vacanţa de vară a
copiilor dumneavoastră să se petreacă în România, împreună cu echipa de animatori ai Taberei de la
Tismana.
Va transmitem informaţiile necesare pentru transportul şi sejurul participanţilor.

LISTA ACTELOR NECESARE PE CARE COPILUL TREBUIE SĂ LE AIBĂ
ASUPRA LUI
a. Paşaport individual cu titlul (cartea) de sejur valabil(ă).
În cazul în care copilul nu are paşaport individual sau titlul (cartea) de sejur este pe paşaportul
părinţilor vă rugăm să ne contactaţi de urgenţă. În cazul în care copilul are o naţionalitate din UE,
cartea de identitate din ţara respectivă este suficientă pentru intrarea în România, dar paşaportul este
recomandat.
b. Aviz epidemiologic (atestare medicală) cu menţiunea „clinic sănătos”.
Formularele internaţionale de asigurare medicală sunt inutile, căci nu pot fi folosite în România. În
caz de boala, cheltuielile medicale vor trebui achitate la fata locului, iar ulterior acestea vor fi
rambursate de casele de sănătate din ţările de origine. Asigurarea medicală trebuie să fie la zi în ţara
dumneavoastră. De asemenea, trebuie ştiut că dacă plătiţi biletul de transport cu o carte Visa,
organismul Visa oferă şi o asigurare de călătorie gratis, adică se poate apela la serviciile Visa în caz de
nevoie.
c. Împuternicire autorizată la Consulatul României
Dacă copilul călătoreşte cu acompaniatorii Nepsis, va fi necesară o împuternicire autorizată la
Consulatul României din ţara unde familia locuieşte.
În cazul în care copiii vor fi depuşi şi recuperaţi de la Tismana de către părinţi, actele menţionate la
punctele a şi c nu sunt necesare.

LUCRURI INDISPENSABILE PENTRU TOATĂ DURATA TABEREI
Vă rugăm ca bagajul sa nu depăşească 10 - 15kg, deoarece fiecare copil îşi va transporta propriul
bagaj câteva sute de metri (în aeroport, la coborârea din autocar etc.).
 Încălţăminte de sport (rezistentă);
 Pulover călduros/hanorac;
 Costum de baie;
 Schimburi;
 Tricouri;
 Pantaloni scurţi, lungi;
 Pălărie sau sapcă & ochelari de soare;
 Cremă de soare;
 Prosoape;
 Săpun/şampon/gel de duş;
 Cremă de ţânţari;
 Lanternă, baterii;
 Sac pt. hainele murdare;
 Un rucsac mic pentru drumeţii (pt. a pune în el apă, mâncare, etc.);
 Haine de ploaie;
 Bani de buzunar;
 Medicamente specifice dacă suferă de o afecţiune anume (medicamentele vor fi puse într-o pungă
separată şi vor fi predate de către participant directorului taberei. Administrarea oricărui
medicament/tratament se face doar de către medicul taberei urmând instrucţiunile oferite de părinţi);
 O fotografie recentă pusă într-un plic care se va preda la sosirea în tabără;
 Un instrument muzical.

SOSIREA ÎN TABARĂ
Tabăra „Gura Plaiului” Tismana este situată în Judeţul Gorj, la 39 de km de Municipiul Târgu-Jiu şi la
300 m de Mănăstirea Tismana.
http://www.geocities.com/tismana_gorj/tabara/page_01.htm
http://www.manastirea-tismana.go.ro
În cazul în care copiii călătoresc însoţiţi de părinţi, există două posibilităţi :
a. Întâlnire la aeroporturile Băneasa sau Otopeni în ziua de 4 iulie 2008 (pentru prima serie)
şi în ziua de 18 iulie 2008 (pentru a doua serie) până la orele 17:00 (plecarea autocarului spre
Tismana). Vă rugăm să ne anunţaţi cu cel târziu 2 săptămâni înainte de sosire, ora la care veniţi
ajunge cu avionul la Otopeni sau la Băneasa.
b. Sosire la Tismana, direct în tabără în zilele de 5 respectiv 19 iulie 2008, începând cu
orele 12:00.

PLECAREA DIN TABĂRĂ
În cazul în care copiii călătoresc însoţiţi de părinţi, există două posibilităţi pentru plecarea din tabără:
a. Întâlnire la aeroporturile Băneasa sau Otopeni în ziua de 18 iulie 2008 (pentru prima serie)
şi în ziua de 1 august 2008 (pentru a doua serie) la orele 9:00. Dacă optaţi pentru această
variantă, vă rugăm să ne anunţaţi cu cel târziu 2 săptămâni înainte de sosirea copilului în România.
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b. Plecare de la Tismana, direct din tabără, în zilele de 17 iulie respectiv 31 iulie 2008,
începând cu orele 10:00.

CAZARE PĂRINŢI/ÎNSOŢITORI LA SOSIRE SI PLECARE
Pentru părinţii sau însoţitorii copiilor participanţi la tabără, există posibilităţi de cazare la hotelul
mănăstirii Tismana, situat la 500 m de tabără. Pentru rezervări şi informaţii referitoare la condiţiile de
cazare, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului mănăstirii la nr. 0040 253 374 317.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi :
 Pr. Mircea Filip, tel. : 0033 616 453 298 ; sau, pe perioada taberei: 0040-743-318-622
 Secretariat CCP, Franţa, tel : 0033 614 726 910 ; e-mail: cceparis@gmail.com
 Gabriela Pipirig, România, tel. 0040-723-980-269 ; e-mail: gabirig@yahoo.com
Pr. Ioan Bobîrnea – Chianciano (Italia), tel. : 0039 338 178 74 16 ; e-mail :cceitalia@gmail.com
Pr. Aurel Nae – Zaragoza (Spania), tel : 0034 689 792 227 ; e-mail : ccespania@gmail.com
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