
 
 

Tabăra de SlowAdventure sau Lenevie & FUN 

pentru Adolescenți  

2017 
 

 

“ Viața înseamnă mai mult decât să te grăbești“  
Ghandi 

 

Uneori este, pur şi simplu, o necesitate firească să te opreşti din ceea ce faci, să elimini stresul provocat de 
rutina zilnică şi să… „faci nimic”. 
 

Da, este vacanță și trebuie să fim lăsați și să ne plictisim! 
 

Lenea, în esenţă, nu este nimic altceva decât detaşare de ceea ce avem pe listă şi orientare către ceva ce 
ne aduce plăcere. Şi nu este întotdeauna vorba de odihnă… 
 

Această tabără este o provocare adresată cultului vitezei - un elogiu adus lentorii. Prin lentoare înțelegem 
să facem totul cât se poate de bine, în tot cee ce ne privește, și nu cât se poate de mult și de repede! 
 

Aici vom savura orele si minutele în loc sa le numărăm. 

 

  
 

  
Pe cine vrem: liceeni, clasele 9-12 
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Ce vei face: 

 Te vei bucura de pădure, aer curat, cer, flori, păsări, animale și iarbă. Privește natura atent 
și află cunoștințe pe care nu le vei găsi în cărți. 

 Vei sta cu picioarele goale pe pământ.  

 Vei sta cât mai mult în apă.  

 Te vei hrăni sănătos 

 Te vei bucura de soare. Soarele răsare și apune – pentru tine.  

 Te vei relaxa 

 Te vei distra! 
 

Ce vei obține:  

 Să știi când și cum să te oprești din ceea ce faci, din când în când 

 Să știi să te hrănești – o schimbare radicală 

 Să știi să muncești eficient: beneficiile de a nu muncii din greu 

 Să șii să te relaxezi 

 Să știi să te bucuri de lucruri simple 
 

Când: 27 (duminica) August – 01 (vineri) Septembrie; 04 (luni) - 9 Septembrie (sambata) 2017, 
 

Unde::  Azuga, Pensiunea Pasul Schiorilor***  

  
Program*  
 

Ziua 1  
18:00  Check in  
18:15  Prezentarea instructorilor, a speakerilor, a programului și formularea regulilor taberei 
18:30    Activitati outdoor: la alegere, dacă vrei   
19:30 Cina 
20:00 Workshop la alegere, dacă vrei 
21:00 Seară de jocuri de cunoaștere și relaționare. 

Prezentarea, negocierea, votarea, organizarea și implimentarea activităților 
indoor și outdoor, pe care dorești să le desfășurăm atunci când “nu facem nimic”   

23:00 Noapte bună! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ziua 6  
09:30  Mic Dejun 
11:00 Activitati outdoor: la alegere, dacă vrei  sau Workshop la alegere, dacă vrei 
13:30 “La Revedere Tabăra, dragă” joc de final, premiere, feed-back 
 
*Programul va fi stabilit in detaliu, pe baza propunerilor participanților, respectând anumite 
reguli: de siguranță, de bun simț, de îmbinare a plăcutului cu utilul, de alternare a pauzelor cu 
activități indoor și outdoor.  

  
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. 
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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 

 
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. 
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La final, vei primi diploma care atestă participarea la Happy Camps, importantă de altfel, pentru 
dosarul extracurricular. 
 

Pentru părinți: 
Suntem blocați pe poziția de “repede înainte”. Viețile noastre au devenit o cursă contra cronometru. 
Suntem mereu grăbiți, încercând să economisim un minut aici, câteva secunde în altă parte. 
Raționalismul ne scapă de sub control și devine rapidonalism și suntem capabili să grabim momentele 
prețioase… Trebuie să existe o cale mai bună, pentru că traiul într-un regim exagerat de grăbit nu 
înseamnă trai cu adevărat. 
 

De aceea, prin aceasta tabără, îmi doresc pentru tinerii noști să învețe să se opească… din când în când… 
Progresul este realizat de oameni leneși care caută căi mai ușoare pentru a realiza ceva. 
De cele mai multe ori, când lenevim, ne place să ne amintim lucrurile bune pe care le-am făcut. Lenea 
poate fi, de fapt, o preocupare a noastră pentru efectele plăcute ale vieții, mai degrabă decât o 
concentrare pe consecințele negative ale… timpului „pierdut”. 
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.  
 

mailto:tabere@happycamps.ro
http://www.facebook.com/HappyCamps

