
DISTRACȚIE 
în taberele noastre, distracția 

este garantată

☺

SIGURANȚĂ
prioritatea noastră este 

siguranța TA, demonstrată cu 
fiecare tabără pe care am 

organizat-o
+

☺

ACȚIUNE
te asigurăm că vei avea parte de 

experiențe amuzante. Deviza 
noastră: FĂRĂ Plictiseală!

☺

INTERACȚIUNE
vei câștiga prieteni noi

☺

VALOARE
îți oferim valoare timpului tău 

prețios

☺

GARANȚIE 
dacă nu ești mulțumit, 

îți returnăm banii!

Cristina Sasu

0723 387 350

tabere@happycamps.ro

www.HappyCamps.ro

2-7 august 2020

Happy Survival&Adventure 

Military Camp 
8 – 13 ani

Viața de armată, fie ea și într-o tabără, nu este deloc ușoară. Trezirea 
se dă la ora șapte dimineața, iar în câteva minute, elevii participanți 
trebuie să fie prezenți la instructaj. Este o viaţă activă, interesantă, cu 
multe obstacole pe care trebuie să le depăşeşti.
Pe durata a 6 zile participantii vor practica activități inspirate din 
pregatirea unităților militare, activități științifice, distractive și 
sportive. Acest program de adresează copiilor având în componență 
activități și exerciții simple, adaptate vârstei lor. Tabara militară este 
locul ideal pentru cei care vor câteva zile de mișcare, trăind experiențe 
extraordinare și dobândind cunoștinte noi, multe dintre ele foarte 
utile și în „civilie”. Programul este strict, în sistem militar, dar aerisit

Ia parte la veselie și fă-ți vacanța mai frumoasă 
cu taberele Happy Camps!



Cazare: ArsenalPark Orăștie – cel mai mare parc tematic din 
Romania

Meniul: Masa o servim la popotă, iar meniul detaliat îl primiți la 
înscriere. 

Instructori: Atât lectorii, instructorii de înot, monitorii de schi, cât și
supraveghetorii și animatorii taberei noastre sunt foarte bine pregătiți
și au o experiență bogată de lucru cu copiii și tinerii în sectoarele lor
de activitate: sport și psihologie-pedagogie.

Echipament: specific taberelor de vară. Lista detaliată cu necesarul
de bagaj o primiți la înscriere.

Tarif: 1.590 lei/pers./sejur.
Tariful cuprinde: 
➢atelierele și workshop-urile specifice
➢cazare
➢3 mese/zi și o gustare (masă de fructe)
➢ transport cu microbuz sau autocarul (din Brașov și București), 
➢transportul și intrările la obiectivele turistice menționate în 
program.
Tariful nu cuprinde alte elemente neprecizate mai sus

Fraţii, participanţi la tabără, beneficiază de 10% reducere.
Participanţii la a doua tabără Happy Camps din acest an, beneficiază 
de 10% reducere.

Tarif special membrii Clubului HC: 1390 lei

Va asteptam cu drag!

ziua 1
10.00 plecare din Brașov
15.00  check in Orăștie
15.30  prânz la popotă & odihnă
16.30  ne acododăm cu Parcul, și cu 
colegii jocuri de explorare, cunoaștere
și relaționare
17.30  gustare
20.00  cina la popotă
20.30 bătaie cu perne, atelier de 
confectionat steaguri de luptă, marșul 
militar, apelul de seară

ziua  2, 3, 4, 5
07.30  apelul de dimineață & instrucție 
militară
08.00  mic dejun
09.00 Aqua Park, Military Survival 
Game, Aventura Park, Skate Park, 
Muzeul militar instrucție militară, 
Sanctuarul Sarmisegetuza, pas de 
cadență și defilare, trusa de 
supraviețuire, situații de urgențe, 
prim-ajutor, Codul MORSE, tehnici de 
autoapărare, înot aplicativ, istorie
militară, supravieţuire în condiţii de 
izolare, construire de adăposturi cu 
materiale din natură, tir cu arcul, 
exerciții de campare, tipuri de foc, 
recunoașterea de urme, plante, copaci, 
13.00  prânz la popotă sau picnic
14,00 Treasure Hunt pe bune, 
minigolf, escaladă, tranportor șenilat
tehnici de supraviețuire Water Fight!! 
Tiroliană, tubbing, patrula, 
jurământul, Școala de gradați
20.00  cina la popotă
20.30 Atelier de Desenat Harta Zonei, 
Adunarea la foc de tabără, karaoke cu 
cântece ostășești, Alarma de noapte, 
plantoane, retragere cu torțe orientare
cu busola și harta, autoapărare, Balul
ofițerilor, Petrecere de gherilă, apelul
de seară

ziua 6
07.30  apelul de dimineață & instrucție 
militară
08.00  mic dejun
09.00 misiune de comando
11.00  încheierea taberei și decorarea 
militarilor
12.30  retragerea
19.00  lăsarea la vatră

Programul poate suferi ușoare
modificări
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