
 
     LA CE SĂ TE AȘTEPȚI 

Tabăra Bucuriei Briheni 
www.tabarabucuriei.ro 

Acest fluturaș poate fi copiat și distribuit 

    
       DESPRE TABĂRA  
       BUCURIEI 
 

INFORMAȚII 
 

   Tabăra Bucuriei din Briheni este o lucrare creștină a unor biserici 

baptiste din Bihor. De la începutul ei, în 1996, tabăra și-a propus să 

asigure un mediu creștin pentru participanții ei. 
 

   Proprietatea taberei se întinde pe 3 hectare de pământ, lângă satul 

Briheni. Participanții vor fi cazați în cabane, având acces la băi și 

dușuri (cu apă caldă). Mai dispunem de o sală de conferințe, o sală 

de mese (cu bucătărie), o sală pentru jocuri și activități, teren de 

fotbal și volei și mult spațiu verde. 
 

Pentru mai multe informații vizitați site-ul taberei: 

www.tabarabucuriei.ro 
 

Data limită pentru înscrieri este 01.07.2019 
 

Vă sugerăm următoarele ore de vizită: 
 15:00 – 17:00 

 20:00 – 22:00 

 

COMPORTAMENT 
 

   Fiecare participant la tabără trebuie să dea dovadă de respect fața 
de Dumnezeu, fața de adulții care se îngrijesc de el și fața de ceilalți 
participanți. Ne rezervăm dreptul de a trimite acasă pe orice partici-
pant care refuză să se conformeze acestui regulament, fără a se 
returna donația făcută de către dumneavoastră. În scopul unei bune 
informări, vă rugăm să citiţi cu atenţie Acordul părintelui/tutorelui. 

JUNIOR 1 8—10 ANI 15—20.07.2019 

JUNIOR 2 11—13 ANI 22—27.07.2019 

ADO 14—16 ANI 05.08—10.08.2019 



DESPRE TEMA          

         ANULUI 
 
 

ÎNSCRIERI 
 

1. REZERVARE PROVIZORIE 

 TELEFONIC: 0751142070 (Andrei Blaj) 

 

2. TRIMITEȚI FORMULARUL ȘI AVANSUL 
   Odată ce ați făcut rezervarea provizorie, citiţi Acordul părintelui/ tu-

torelui, completați formularul atașat (față verso) și trimiteți-l în decurs 

de maximum 10 zile lucrătoare la adresa de mai jos: 

Andrei Blaj 

Str. Nicolae Iorga, Nr. 34, Oraș: Ștei, 
Cod: 415600, Județ: Bihor 

 
   Împreună cu formularul vă rugăm să trimiteți și suma de 

50 RON/taberist din suma totală a donației pentru 

tabără prin mandat poștal la aceeași adresă (sumă neram-

bursabilă în cazul în care copilul dvs. nu mai vine în tabără). 

Restul donației se va achita la sosirea în tabără. 

 

3. CONFIRMAREA REZERVĂRII 
   Vă vom confirma prin e-mail sau telefonic primirea formularului și a 
avansului. 
 

 Rezervarea provizorie este anulată dacă: 

 nu primim formularul și avansul în maximum 10 zile 

lucrătoare din momentul rezervării; 

 

 primim formularul, dar nu și avansul. 

 

 
    DE REȚINUT 
 

 
Este necesar ca la venirea în tabără să aduceți: 

1. Aviz epidemiologic (nu adeverință) cu vaccinările scrise pe 

spate. Fără acest aviz dat de către medicul de familie, conform 
legilor în rigoare, nu avem voie să vă primim copilul în tabără; 
2. Biblie (dacă aveți); 
3. Cearșaf, fața de plapumă, pernă; 
4. Lanternă; 
5. Set de igienă personală (inclusiv pentru duș); 
6. Haine de schimb (pentru joacă sau pentru vreme ră-

coroasă). 
 
 

De asemenea este important să NU aduceți următoarele lucruri în 
tabără: 

 Aparate electronice, cărți de joc, cuțite sau bricege, chi-
brituri; 
 Haine indecente (sau care au inscripționat pe ele reclame la 
țigări, băuturi alcoolice, formații rock, sau imagini imorale); 
 Instrumente muzicale; 
 Mâncare perisabilă; 
 Mulți bani de buzunar. 

 

COSTURI ȘI REDUCERI 

   Tabăra Bucuriei este o lucrare non-profit. Pentru a acoperi chel-
tuielile necesare unui astfel de program, există o donație minimă pe 
care o cerem de la fiecare participant: 

 250 RON ; 
 240 RON/ taberist în cazul a doi participanți dintr-o familie; 
 200 RON/ taberist acolo unde sunt trei, sau mai mulți 
participanți dintr-o familie. 

 
 

NOTĂ: Sunt incluse în preț cazarea, masa și transportul        
dus-întors pe ruta Beiuș-Briheni cu autobuz închiriat. 

 

Plecarea se face LUNI: 
- din Beiuș (cofetăria The Bridge, vizavi de parc), la ora 11:00; 
- din Ștei (lângă autogară), ora 11:30. 
Sosirea va fi SÂMBĂTĂ: 
- în Ștei (în același loc), în jurul orei 10:30; 
- în Beiuș (în același loc), în jurul orei 11:00. 

  
 

 
 
 

Dacă vrei să afli 
despre prima 
ploaie de pe 
p ă m â n t , 
p r i m u l 
curcubeu și 
p r i m a 
g r ă d i n ă 
zo o l o g i c ă , 
vino anul 

a c e s t a 
împreună cu 

noi! 

 


