
  
Tabăra de ReCreație 
07-12 Iulie 2019, Pensiunea Mama Cozonacilor din satul Simon, zona Bran. 
 

  
De ce ai vrea să participi? 

o Pentru că este o altfel de tabără 
o Pentru că îți promitem că vei afla lucruri noi despre tine, într-un mod distractiv 
o Pentru că ne amintim sau învățam din nou să ne jucăm 
o Pentru că în spatele jocurilor, refacem conexiuni 
o Pentru că a fi împreuna și a zâmbi, este mai important decât orice conexiune wi-fi 
o Pentru că învățăm să ne relaxăm 
o Pentru că învățăm să fim autentici 
o Pentru că vom învăța să construim și să menținem relații. 

  
 
Agenda Taberei 
  
Duminică, 07 iulie 
Plecare din Câmpina si sosire la Mama Cozonacilor. 
Masa de prânz 
Povestea și principiile taberei, prezentarea formatorilor și a echipei. 
Exerciții de comunicare si relaționare. 
Masa de seară 
Relaxare și voie bună! 
  
Luni, 08 iulie 
Muzică și mișcare 
Micul dejun 
Activitate outdoor: vizitarea unui obiectiv turistic din zona Bran 
Masa de prânz 
Jocuri indoor:        

o Cine sunt eu? 
o Petrecerea personalităților 
o Joc filtre perceptive 

Masa de seară 
Relaxare și voie bună! 
  
 
Marți, 09 iulie 
Salutăm natura 
Micul dejun 
Activitate indoor: Modele energetice și jocuri de stare 
Masa de prânz 



Activitate indoor: Jocuri de rol si improvizație / În echipe, construim scenete! 
Masa de seară 
Seară de karaoke 
  
Miercuri, 10 iulie 
Învățăm să medităm 
Micul dejun 
Activitate indoor & Outdoor: Tribul indienilor 
Masa de prânz 
Exerciții de eliberare a stresului din corp 
Masa de seară 
Relaxare și voie bună! 
  
Joi, 11 iulie 
Corpul în mișcare 
Micul dejun 
Activitate indoor: Revista sau ziarul săptămânii (Colaj)/ Activități de integrare 
Masa de prânz 
Activitate outdoor: vizitarea unui obiectiv turistic din zona Bran 
Masa de seară 
Petrecere și foc de tabără 
  
Vineri, 12 iulie 
Rămas bun și oferirea diplomelor de participare 
Plecare spre casă 
  
*Notă: În programul taberei, pot apărea modificări. 
  
Buget: 1200 RON/persoană. Include: 

o 5 nopți de cazare în Pensiunea Mama Cozonacilor, Simon – zona Bran; 
o 3 mese principale pe zi + gustări între mese; 
o Transportul din Campina la Pensiunea Mama Cozonacilor; 
o Costurile aferente tuturor activităților outdoor, de vizitare a obiectivelor turistice; 
o Diplomele de participare; 
o Organizarea serilor de: karaoke, petrecerea finală și focul de tabără; 
o Fotografii, care vor fi transmise ulterior taberei prin transfer online. 

  
Contact 
Luminița Elena Călugăru: 
0728 296 234, secretariat@azami.ro 
 

Ramona Elena Ciobotă: 
0730561153, ramona@terapiesijoc.ro 
 

 


