
Tabără experimentală pentru seniori – ediția a XXII-a 

 

În perioada 30 august-5 septembrie 2021, la Tg.Lăpuș, județul Maramureș, 

parohia greco-catolică Buna-Vestire organizează: 

a XXII-a ediție a  

Taberei socio-culturale ECUMENICA 
 

Motto-ul taberei: Prietenia - cale spre Dumnezeu! 

Tema ediției: „Măsura iubirii este să iubim fără măsură.” Sf Augustin  

(motto-ul ediției 2020, a XXII-a, ce nu a mai avut loc din cauza pandemiei). 

Motto-ul anului 2021: "Nu a existat vreodată în istoria Bisericii un sfânt care să nu fie plin de 

bucurie." -  arhiepiscop Fulton Sheen 

 

Într-o atmosferă specială, de comuniune spirituală, de prietenie, toleranță și dăruire, copii și 

tineri de toate culorile vor participa la activități potrivit vârstei lor: de la jocuri, la anchete 

stradale, de la regizarea de piese  de teatru, la concursuri de cultură generală și religioasă. 

Participanții se vor întrece în concursuri de creație literară, în articole pentru revista și site-ul 

taberei, vor fi implicati în workshop-uri, experimente stradale, în competiții sportive și 

distractive, își vor exersa cunoștințele de limbă straină ca și cele muzicale, vor pune trup și 

suflet la colocvii, drumeții, vor trebui să guste din propria creație culinară în urma concursului 

de mâncare la ceaun –The Crazy Caldron (ceaunul nebunatic), vor lega prietenii și vor purcede 

la îmblânzirea focului de tabără cu un concert folk și sesiuni de fân-jumping, iar nu în ultimul 

rând își vor măsura generozitatea, iubirea de aproapele și rezistenta de-a lungul unei călătorii 

inițiatice – cu variate probe, care îi va marca pe viață.  

  

Sosirea se va face luni, 30 august, iar plecarea va fi duminică după-amiaza, 5 septembrie, fiecare 

cu mijloace proprii.  

 

NU UITAȚI DE ADEVERINȚELE MEDICALE CARE SĂ ATESTE CĂ PRUNCII DVS. NU 

SUFERĂ DE NICIO BOALĂ CONTAGIOASĂ ȘI RĂSPUND BINE LA SOLICITĂRI FIZICE. 

 

Taxa de participare: 950 de lei (Plata se va face în contul parohiei Buna Vestire din 

Tg.Lăpuș, cod fiscal (CUI) RO8282535, cont IBAN: RO70BTRL02501205J61088XX, deschis la 

BTRL Târgu-Lăpuș). Cei 950 de lei acoperă o parte din cazarea la internatul liceului din 

localitate, cele 3 mese pe zi, deplasările în afara localității și diferitele materiale didactice 

folosite la activități.  

Plata integrală se va face până cel târziu pe 31 iulie 2021. 

Taxa de participare nu se restituie în situația neprezentării sau a plecării din tabără înainte de 

încheierea acesteia. 



Vârsta minimă de înscriere: 13 ani 

 

Organizatorii 

Contact: 

Pr. Silviu Hodiș 

Parohia „Buna Vestire” 

Str. Liviu Rebreanu nr. 10 

435 600 Tg.Lapus MM 

Mobil: 0723 377 599, 0725 14 15 60 

Site: www.tabaraecumenica.ro 

  

Facebook: http://www.facebook.com/taberedevaraecumenica 

E-mail: silviuhodis@yahoo.ro 

miahodis@yahoo.com  

contact@tabaraecumenica.ro 
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