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”NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN”, ediția a V -a  2016 

 
Dragi părinţi,  
Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi pentru faptul că aţi ales ca o parte din vacanţa de vară a 
copiilor dumneavoastră să fie petrecută împreună cu noi în a patra ediţie a Taberei de creaţie artistică 
şi educație religioasă. Ne străduim ca și în anii precedenți,  ca această experienţă să fie de neuitat 
pentru copiii dumneavoastră.  
 

LUCRURI OBLIGATORII PE CARE PARTICIPANŢII TREBUIE SĂ LE AIBA ASUPRA LOR  
 
Va trimitem alăturat şi o listă cu lucrurile pe care copiii trebuie să le aibă în mod neapărat asupra lor. 
Lista nu este exhaustivă. Bineînţeles că trebuie să aibă şi alte lucruri, dar vă rugăm ca bagajul să nu 
depăşească 10-15kg. 

 Lenjerie de pat  
  Loțiune de soare 
  Încălţăminte  sport (rezistentă);  
 Pulover călduros/hanorac;  
 Pantaloni scurţi, lungi;  
 Pălărie sau şapcă, eventual ochelari de soare;  
 Prosoape;  
 Săpun/şampon/gel de duş;  
 Cremă de ţânţari;  
 Lanternă, baterii;  
 Sac pentru hainele murdare;  
 Un rucsac mic pentru drumeţii (pt. a pune în el apă, mâncare, etc.);   
 Bani de buzunar;  
 Medicamente specifice DOAR DACĂ! suferă de vreo anume afecţiune (acestea vor fi puse 

într-o pungă separată şi vor fi predate de către participant directorului de tabără - 
administrarea oricărui medicament/tratament se face doar de către cadrul medical al 
taberei urmând instrucţiunile oferite de părinţi);  

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

 Costum popular. 

!!!JOCURI, TABLETE ETC. VĂ RUGĂM RESPECTUOS SĂ NU LE ADUCEȚI ÎN TABĂRĂ!! 
 

SOSIREA ÎN TABĂRĂ  
 
Tabăra de anul acesta are loc la: 

CASA DI PREGHIERA VENERABILE DIOMIRA - Fanano (Modena) 
ADRESA: 
Via Abà, 46 
41021 - Fanano (MO) 
Costul aferent transportului înspre/dinspre tabără nu este inclus în preț. 
ORA DESCHIDERII OFICIALE A TABEREI DIN DATA DE 01.07.2016 ESTE 17:00. 
  


