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Regulamentul taberei de 

istorie și spiritualitate biblică 

„Viitorul se citește în trecut!” 

Dobrogea de nord - Sălcioara 

25 iulie – 1 august 2021 
 

1. Tot ce faci să faci ca pentru Domnul ! 

• Participarea în tabără se face numai pe baza formularului de înscriere postat la adresa 

www.uadventus.ro/tabara2021 

• Participanții trebuie să respecte toate măsurile de prevenție sanitară stabilite de 

autorități și comunicate de organizatori. 

• Este de dorit ca telefonul mobil să nu fie utilizat după stingere sau în timpul 

activităților, cu excepția situațiilor în care organizatorii solicită folosirea lui. 

• Organizatorii își doresc implicarea fiecărui participant în programul care va fi pregătit 

pentru sabat.   

 

3. „Toate să se facă în chip cuviincios şi în rânduială“ - 1 Cor 14:40 

• Integrarea în programul taberei este obligatorie, iar respectarea reperelor orare, 

inclusiv pentru timpul de odihnă, nu este negociabilă. Această regulă include și 

situațiile în care organizatorii sunt nevoiți să facă unele schimbări inopinate și 

neanunțate în programul taberei, modificări care întotdeauna vor fi în favoarea 

participanților.  

• Participarea individuală sau în grupele organizate este necesară la toate activitățile și 

deplasările programate în timpul taberei. Reușita proiectului depinde de participarea, 

implicarea şi colaborare ta! 

• În cazul că există anumite sensibilități medicale (alergii, dificultăți de mobilitate, 

reacții adverse la unele substanțe, afecțiuni cronice etc.) acestea trebuie comunicate 

organizatorilor. 

 

3. „Ascultați de mai marii voștri… “ Evrei 13.17,18 

• Participanții trebuie să respecte personalul care conduce sau are rol administrativ în 

tabăra, cât şi pe ceilalți participanți; respectul trebuie manifestat prin atitudini 

binevoitoare, vorbire politicoasă şi comportament creștin. 

• Roagă-te pentru cei care organizează acest proiect şi acordă-le tot sprijinul… „căci ei 

priveghează…ca unii care vor da socoteală!” 

 

4. Protecția şi binecuvântarea Domnului sunt asigurate când regulile sunt respectate … 

• Părăsirea taberei fără aprobarea coordonatorilor de tabără nu este permisă. Orice 

plecare din tabără sau părăsirea grupului în timpul traseelor programate trebuie 

anunțată. 

• În locurile de cazare nu se ascultă muzică la un volum deranjant pentru cei din jur, iar 

folosirea cărților de joc şi a jocurilor electronice nu este permisă. 

• Intrarea în spațiile de cazare ale altor persoane care sunt în tabără (camere/cort) nu 

este permisă fără acordul lor și este interzis accesul fetelor în camerele/corturile 

băieților şi vice-versa. 

http://www.uadventus.ro/tabara2021
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• Ora de stingere trebuie respectată în primul rând pentru că așa este regulamentul 

taberei și apoi pentru că programul fiecărei zile este foarte solicitant iar odihna este o 

condiție vitală pentru atingerea obiectivele propuse în această tabără. 

 

5. Fiți buni administratori…ca unii care beneficiați de bunurile altora! 

• Mâncarea perisabilă trebuie consumată în prima zi de tabără, iar tot ceea ce rămâne 

neconsumat va trebui obligatoriu donat sau aruncat.  

• Depozitarea gunoiului se face doar în spațiile special amenajate. 

• Fiecare persoană trebuie să aibă grijă de lucrurile de valoare pe care le deține.   

• Este obligația participanților să protejeze și să mențină în stare perfectă de funcționare 

mobilierul, aparatura sau alte bunuri din spațiile de cazare în timpul taberei și totodată 

să anunțe imediat personalul administrativ de orice stricăciune sau disfuncționalitate 

care apare în perioada desfășurării proiectului. De asemenea, preocuparea de a păstra 

ordinea și igiena în locurile de cazare va fi foarte apreciată de gazde și organizatori. 

• Orice persoană responsabilă de degradarea sau distrugerea bunurilor cu care vine în 

contact este responsabilă în totalitate de acoperirea costurilor pentru repararea sau 

înlocuirea obiectelor respective.  

 

Programul zilnic al taberei 

 

• 7.00 – Deșteptare și timp personal 

• 8.00 – Devoțional de dimineața. 

• 8.15 – Mic dejun 

• 9.00 – Deplasare la obiectivele zilei: 

• 14.00 – Prânz 

• 16.00 - Întoarcere la Sălcioara. 

• 17.00 – 19.00 – Activități personale și de grup 

• 19.00 – Cină 

• 20.00 – Activități de socializare și închinare. 

• 22.00 – Încheierea programului zilei 

Note:  

 

1. Vor exista mici modificări în program zilei, de exemplu ocazia contemplării unui răsărit de 

soare pe lacul Razelm, apus de soare la cetatea Enisala sau focul de tabără. 

2. Programul de Sabat este diferit și va fi realizat cu implicarea participanților la tabără. 

3. Programul de luni începe la ora 14, cu masa de prânz. 

4. În ultima zi, duminică, este asigurat micul dejun. 

5. Programul obiectivelor de vizitat s-ar putea să sufere unele schimbări, dar toate 

modificările vor fi comunicate cu câteva zile înainte de începerea taberei. 

 

Bun venit în tabără! 

  

 

 

 


