
 
 

Tabăra de Dezvoltare Antreprenorială & FUN pentru 

Adolescenți 2017 
 

 
“99% dintre elevi și studenți sunt mașinării care merg pe căi deja bătute, atenți să folosească rețete 
prestabilite.” William Torrey Harris, comisarul SUA al educației (1889-1906) 
 
A face bani din nimic este o artă! Ce calități trebuie să  aibă o persoană care vrea mai mult decât 
ceilalți?Încăpățânare, tendința de a fi altfel decât ceilalți și de a face lucrurile altfel, îndârjirea în a depăși 
obstacolele sunt doar câteva dintre trăsăturile de caracter pe care - conform unui studiu australian- le au în 
comun antreprenorii de succes și adolescenții rebeli. Se pare că, faptul că ești capul răutăților, sau faptul că 
ești altfel decât toți cei din gașcă/clasa ta și refuzi să te supui normelor, sunt, până la urmă, trăsături ...bune! 
 

Toți antreprenorii de succes au aceste trăsături de caracter: ei merg împortiva curentului, crează direcții noi, 
crează trendul, și chiar și atunci când toată lumea le spune că vor eșua, ei continuă! Succesul nu depinde de 
mediu, de coeficientul IQ, de universitățile absolvite sau de materialul genetic pe care l-ai moștenit. Nici 
măcar nu depinde de vârstă, drept dovadă fiind valul de tineri din “new medias” care au un succes nebun în 
afaceri. Succesul depinde de....tine! In concluzie, dacă faci parte din categoria ”adolescenților rebeli” 
folosește-ți atuurile date de personalitatea ta distinctă. Iar dacă esti părinte, lasă-ți copilul să fie puțin diferit, 
puțin rebel, cine știe, poate va fi următorul mare multimilionar! 

 

  
 

 
 
Cine poate veni: liceeni, clasele 9-12 
 
Ce vei învăța:  

 Că antreprenorii sunt oameni de acțiune! Deci, cum să devii unul! 

 Că antreprenorii sunt orientați către o viziune! Deci, vei afla ce este aceea! 
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 Că antreprenorii își asumă riscuri! Deci, cum să ți le asumi, responsabil! 

 Că antreprenorii înțeleg, acceptă și iubesc eșecurile! Deci, vei descoperi ce înseamnă să 
renaști din cenușă! 

 Că antreprenorii sunt dependenți de munca lor pentru că le crează plăcere! 

 Că antreprenorii se recunosc între ei și se înconjoară de “pasiunea” altora 

 Basic Business Vocabulary 
 
Cum vei învăța : workhop-uri interactive, ateliere practice, vizite la firme - ne împărțim pe grupe și 
aplicăm pe posturile companiilor de exercițiu, determinăm identitatea și creăm planul de business 
al companiei, aplicăm pentru finanțare, începem producția , vindem produsele și reflectăm asupra 
rezultatelor. 
 
Când: 27 (duminica) August – 01 (vineri) Septembrie; 04 (luni) - 9 Septembrie (sambata) 2017, 
 
Unde::  Azuga, Pensiunea Pasul Schiorilor***  

  
Program detaliat:*  
 

Ziua 1  
18:00  Check in  
18:15  Prezentarea instructorilor, a speakerilor, a programului și a regulilor taberei 
18:30    Activitati outdoor: Să cunoaștem Azuga, pe bicicletă   
19:30 Cina 
20:00 Deschidere: Cele 10 sfaturi pentru adolescenți de la Bill Gates 
 Workshop: Ce-ți dorești să devii antreprenor sau angajat? Cum câștigi bani dacă ești 

adolescent? The Essence of Entrepreneurship. Împărțirea grupelor și alegerea posturilor  
21:00 Seară de jocuri de cunoaștere și relaționare. 
22:00  Jogging  
23:00 Noapte bună! 
 
Ziua 2  
08:00  Trezirea și înviorarea  
08:30  Mic Dejun 
09:00 Workshop: Brainstorming pe idei de afaceri 
 Workshop: Cum începi o afacere? Personal Development 
11:30    Activități outdoor 
 Vizita la un start-up 
13:00 Prânz 
13.30 Odihnă, timp calm  
14.30  Open fresh bar 
15.00  Workshop: Despre Puterea Banilor. Finance & Funding 
19:30 Cina 
20.00 Feedback-ul zilei și votarea programului de a doua zi 
20.30  Seară de activități de dezvoltare atitudinală 
22:00  Jogging  
23:00 Noapte bună! 
 
Ziua 3  
08:00  Trezirea și înviorarea  
08:30  Mic Dejun 
09:00 Workshop: Cum să vinzi produse și servicii. Dezvoltarea Produselor  
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Workshop: Negociere 
11:30    Activități outdoor: Bușteni 
13:00 Prânz 
13.30 Odihnă, timp calm  
14.30  Open fresh bar 
15.30  Workshop: Cum să elaborezi o campanie de Comunicare & Promovare 

 Workshop: Networking 
20:00 Cina 
20.30 Feedback-ul zilei și votarea programului de a doua zi 
21.00  Seară de karaoke 
22:00  Jogging  
23:00 Noapte bună! 
 
Ziua 4  
08:00  Trezirea și înviorarea  
08:30  Mic Dejun 
09:00 Workshop: Risc management 
11:30    Activități outdoor: Sinaia, Poiana Stâna Regală sau Susai 
 Vizita la corporație  – exemplu de bună practică 
13:00 Prânz în aer liber 
15.00  Workshop: Cum să-ți alegi echipa.Despre HR. Teamwork 
 Workshop: Despre responsabilitatea sociala. Corporate Social Responsibility 
19:30 Cina 
20.00 Feedback-ul zilei și votarea programului de a doua zi 
20.30  Fun Casino Party 
22:00  Jogging  
23:00 Noapte bună! 
 
Ziua 5  
08:00  Trezirea și înviorarea  
08:30  Mic Dejun 
09:30   Vizita la corporatie – exemplu de bună practică  

Activități outdoor: Parc Aventura Brașov, Mistery Room Escape, Paradisul Acvatic 
19:30 Cina 
20.00 Feedback-ul zilei și votarea programului de a doua zi 
21.00  Foc de tabără & cântece de chitară  
Petrecere de final – Bal mascat 
22:00  Jogging  
23:00 Noapte bună! 
 
Ziua 76 
09:00  Trezirea și înviorarea 
09:30  Mic Dejun 
11:00 Final BizDebate.  Aplicare job-uri pentru Asociația Happy Camps 
13:30 “La Revedere Tabăra, dragă”  
14:00 Prânz  
14:30 Plecarea spre casa  
 
*Programul poate suferi modificări atunci când vremea nu ține cu noi, iar atelierele outdoor vor fi 
înlocuite de jocuri teambuilding indoor  
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Condiții de cazare: Finalizată recent, pensiunea este amplasată în apropierea pârtiilor de schi Sorica și 
Cazacu, la aproximativ 300 m distanță de acestea. Confortul din spațiile de cazare și calitatea serviciilor 
oferite, complementar numeroaselor obiective și atracții turistice existente la nivel zonal permite organizarea 
unor sejururi deosebite, în care clipele de odihnă și relaxare pot fi armonios completate cu activități de 
cunoaștere, recreere, divertisment. 
Pensiunea dispune de 12 camere pentru cazare, cu câte 2/3 locuri, cu balcoane și grupuri sanitare proprii, TV 
cablu, încălzire centrală proprie, sală de mese de 40 locuri, bucătărie, living generos, parcare proprie, terasă, 

curte, acces auto, sală de activități. 

     

      
 
Meniu: foarte variat și preparat atent, cu multă dragoste de doamne pricepute și pasionate de arta 
culinară  
Mic Dejun - bufet suedez: cafea, lapte, ceai, cereale, fructe, platou de mezeluri și brânzeturi, ouă, 
roșii, ardei, castraveți, unt, miere, dulceață făcută în casă, pâine. 
 

Prânz: supă/ciorbă; fel principal cu diverse garnituri – la alegere din 2/3 variante, desert: prăjituri 
făcute în casă, înghețată etc. 
 

Cină: aperitiv, fel principal– la alegere din 2/3 variante, desert 
 

Gustare - open fresh bar: legume, fructe proaspete, compot, limonadă, apă plată, ceai plante 
 
Investiție: 1.190 lei și include: 
 Cazare, trei mese și o gustare pe zi 
 Workshop-uri 
 Transportul la obiectivele turistice  
 Biletele de intrare la diverse obiective turistice, transport pe cablu 
 Apă și ceai non-stop 
 DVD cu imagini si filmari, diplome și alte surprize 



  5 

Discount-uri:  
10% fratii, participanți la tabără; 10% participanții la a doua tabara Happy Camps in 2017 

  

TTrraannssppoorrttuull  llaa  ssii  ddee  llaa  ppeennssiiuunnee  aaccaassaa:: se organizeaza la cerere. 
 
 

  
 
La final, vei primi diploma care atestă participarea la Tabara de Dezvoltare Antreprenorială Happy 
Camps, importantă de altfel, pentru dosarul extracurricular și, dacă dorești să înveți mai mult, să 
aplici pentru unul dintre posturile de voluntari ale Asociației Happy Camps: Consultant Social 
Media, Grafician/Designer, Fotograf/Video, Manager Dezvoltare Produse, Copywriter, 
Animator/Instructori tabere (pe diverse ramuri: sport, ateliere de creație, jocuri indoor & 
outdoor),Organizator petreceri, PR-ist, Specialist Art-Culinary. 
 

Pentru părinți: 

Adolescența este o perioada grea pentru tineri, dar și pentru părinți. E o perioadă în care ei caută 

suportul și aprecierea grupului, în detrimentul dorințelor părinților. E perioadă în care îi este frică 

de ceartă, îi este frică să nu fie subapreciat, că nu se ridică la nivelul așteptărilor etc. în care nu mai 

vorbește ... știm din ce în ce mai puțin despre el. Iar în el, în sufletul lui se adună anxietatea, 

emoțiile negative, furia, neîncrederea, retragerea. Sau, fuge în întâmpinarea prietenilor, fuge după 

aprecierea lor (cu orice ar putea să atragă atenția). Noi îi respectăm pentru ceea ce sunt și îi învățăm 

și pe ei să facă asta.  

Îi sprijinim să se cunoască, să se aprecieze, să aibă încredere în ei, și mai mult de atât, să aibă 

încredere în părinți. Și mai mult, le repetăm ce le spuneți voi acasă ori le explicăm noțiuni noi. Însă 

trebuie să știți că avem reguli stricte, pentru siguranța și sănătatea lor, reguli ce vor fi formulate chiar 

de către ei… 

Inscrieri:  se fac până la data de 1 Iulie, prin completarea fișei de înscriere și achitarea unui avans de 
30% din tariful de mai sus. Diferența, se achită cel mai târziu la sosirea la pensiune. 
 
Pentru alte detalii si inscrieri, Cristina Sasu 0723 387 350,; 
tabere@happycamps.ro;www.HappyCamps.ro Facebook: http://facebook.com/HappyCamps 
 

 

Vă așteptăm cu drag! 

Oferim garanție 100%! Lasă-ne două zile să-ți arătăm cum suntem… dacă 
nu-ți va plăcea, îți dăm banii inapoi pe zilele rămase.  
 

 

http://www.facebook.com/HappyCamps

