
 

 

Caritas Alba Iulia  

 Organizație de utilitate publică – www.caritas-ab.ro 

Dragi participanți! 

 

Care sunt documentele necesare pentru participarea la tabără? 

Pe lângă formularul de înscriere, consimțământul părinților (dacă este cazul) și taxa de participare, 

veți avea nevoie, de asemenea, de anumite documente completate și semnate de voi, pe care le 

veți pregăti împreună cu coordonatorul regional. Acestea vor fi:  

 contractul de voluntariat sau actul adițional al contractului; 

 descrierea activităților din cadrul taberei;  

 copia actului de identitate; 

 adeverință de la medicul de familie, care atestă că nu suferiți de boli cronice sau 

infecțioase.  

 

Vă rugăm să contactați cel mai apropiat coordonator de voluntari pentru a pregăti documentele 

mai sus menționate cel târziu până la data de 30 mai! Dacă aveți întrebări în legătură cu cele 

menționate mai sus, nu ezitați să ne contactați: 

 Miercurea Ciuc: Gecző Enikő, 0735-735.168, eniko.geczo@caritas-ab.ro  

 Gheorgheni: Varga Tímea, 0735-735.164, timea.varga@caritas-ab.ro  

 Județele Covasna și Brașov: Bogdán Beáta, 0735-735.165, beata.bogdan@caritas-ab.ro  

 Tîrgu-Mureș: Fekete Gyöngyvér, 0735-735.163, gyongyver.fekete@caritas-ab.ro  

 Petroșani: Ramona Bulzan, 0723-302.159, ramona.bulzan@caritas-ab.ro  

 Odorheiu Secuiesc: Molnár Szende, 0732-830.171, szende.molnar@caritas-ab.ro 

 

Ce trebuie să iei cu tine în afara obiectelor personale și a celor necesare pentru tabără?  

 act de identitate; 

 carnet de elev sau studcard, dacă este cazul; 

 sac de dormit; 

 lanternă; 

 o sticlă mică (ploșcă) ─ o poți lua cu tine la activități;  

 șervețele umede; 

 pelerină de ploaie; 

 îmbrăcăminte groasă pentru excursie; 

 încălțăminte masivă, impermeabilă sau ghete;  

 șapcă/pălărie împotriva soarelui;  

 cremă cu protecție solară (pentru cei cu pielea sensibilă), spray împotriva țânțarilor;  

 haine de lucru; 

 borsetă/rucsac mic;  

 papuci, costum de baie; 

 o poză cu tine (orice poză în care te recunoaștem).   

Ar fi bine să ai minge, rachetă badminton, chitară, jocul preferat și nu uita cele mai importante 

lucruri: voia bună, dragostea și entuziasmul. 

 

Noi suntem nerăbdători să ne întâlnim!  
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