CINE SUNT EU ?!
DISCOVER YOURSELF IN ESCAPADE ADVENTURE
Tabără destinată Formării pentru Viață
*Tabăra se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.

Pentru că EXCELENȚA înseamnă a face lucruri obișnuite într-un mod ieșit din
comun, îți prezentăm ceam mai completa tabără din România destinată adolescenților care
oferă, pe lângă distracție și petrecerea vacanței de vară în aer liber, dobândirea de abilități de
viață care îți dezvoltă și întăresc forța interioară pentru o viață întreagă.
Aventurează-te! 8 zile intense în tabăra de vară de la Sinaia, ”DISCOVER YOURSELF
IN ESCAPADE ADVENTURE”. Prin aplicații practice, asistate de oameni calificați,
competenți și responsabili, vei dobândi CAPACITATEA de:
a comunica eficient în interacțiunea cu cei din jur;
a lucra în echipe cu obiective memorabile;
a lua decizii atât pentru propria supraviețuire cât și a altora;
a conduce un grup în măsura în care te simți confortabil să trăiești o astfel de
experiență;
a gestiona un conflict și a rezolva creativ și spontan probleme de viață.
Totul se va petrece în timp ce se va exersa:
Coordonarea propriului corp prin sport, cățărare, escaladare, tir cu arcul, paintball,
drumeții, tiroliană;
Orientarea spațială cu ajutorul hărții și a busolei;
Prepararea hranei;
Tăiatul lemnelor;
Construirea unui adăpost și/sau instalarea unui cort;
Realizarea unui foc;
Susținerea unui moment artistic individual pe baza propriilor talente (muzică, dans,
pictură, actorie etc);
Realizarea unui costum din materiale reciclabile care să te reprezinte.

Iar până la finalul taberei:
Vei descoperi care îți sunt punctele tari;
Vei câștiga încredere în tine și dorința de a te autodepăși;
Vei deveni mai responsabil atât față de tine cât și în relațiile cu ceilalți;
Îți vei asuma în viitor atingerea obiectivelor profesionale și personale cu mai multă
claritate.
Activitățile propuse de noi îți vor antrena simultan corpul, gândirea, exprimarea
sentimentelor, creativitatea și spontaneitatea!

 30 de ore de Training oferit de specialiști calificați în domeniul activității cu tinerii,
acreditați;
 7 nopți de cazare la pensiuni clasificate 3* în Sinaia, în camere duble, cu baie proprie;
 3 mese pe zi (din care 2 până la 4 mese în total, vor fi preparate chiar de tine);
 Acces la toate activitățile din parcul „Escapade Adventure Park Cumpatu – Sinaia”;
 O experiență de Supraviețuire asistată, cu o durata de minim 24 de ore. Experiența va
consta în: orientare în pădure către țintă precisă cu ajutorul hărții și busolei, realizarea
unei tabere de corturi, tăiatul lemnelor, făcut focul și procurarea alimentelor, necesare
preparării hranei;
 Drumeții la: Valea Spumoasa, Cascada Urlatoarea, Canionul Tamina, Canionul 7 Scari,
Poiana Stanii Regale, Valea Horoabei, etc
 Activități de seară specifice acestui tip de tabără (foc de tabără, vizionare film,
carnaval, teatru, scenete haioase, seară artistică, discotecă);
 Transport cu trenul București-Sinaia și retur.
Escapade Adventure Park, Cumpatu - Sinaia
Vila Roua 3*, Cumpatu - Sinaia
7 nopți / 8 zile
I = 12-19 Iulie;

II = 26 Iulie-02 August;

III = 09-16 August;

1.850 lei / pers – All Inclusive
Early Booking – până în data de 31 Martie - 1.600 lei

Număr de locuri limitat la 24 de adolescenți / serie
Pentru informații suplimentare, înscrieri, programul
și regulamentul taberei vă rugăm să ne contactați:
www.jwescapade.ro
office@jwescapade.ro
EscapadeAdventurePark
0756.159.561
Comandant Tabără - Petruț PĂTRĂȘCOIU

