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Astăzi debutează ediŃia a IV–a a concursului "Comorile
din łara Oltului”

de Dan FRÂNCU

În Transilv ania de Sud, la poale de Făgăraş, un grup de oam eni cărora le pasă de Ńinutul lor a iniŃiat un concurs care,
în scurtă v rem e, a reuşit să anim e întreg teritoriul numit łara Oltului. 

Nu după foarte m ult tim p de la debutul acŃiunii, iniŃiatorii av eau să afle că dem ersul lor se num eşte «Proiect de
dezv oltare rurală» şi că m odul în care acŃionează corespunde filozofiei şi m etodologiei LEADER.

Pov estea proiectului «Com orile din łara Oltului», concursul de orientare turistică şi cultură generală despre teritoriu,
a ajuns la episodul cu num ărul 4 , iar  acesta se v a desfăşura în perioada 29– 3 1  iulie 201 1 , la Porum bacu de Sus
(Glăjărie).

“Prin proiectul «Com orile din łara Oltului» dorim  să reunim  copiii din com unele care se găsesc de–a lungul v ăii, de la
Arpaşu până la BoiŃa, într–o acŃiune de sensibilizare asupra bogăŃiilor  naturale şi culturale care există din abundenŃă
în spaŃiul lor  de v iaŃă. La ediŃia din acest an a concursului v or participa 66 de copii, cu v ârste cuprinse între 1 2  şi 1 5
ani (1 1  echipaje– Arpaşu de Jos, CârŃişoara, CârŃa, Porum bacu de Jos, Scoreiu, Av rig 1 , Av rig 2 , Mârşa, Racov iŃa,
Turnu Roşu, BoiŃa).

AcŃiunea îşi propune ca în fiecare an o altă com ună să fie gazda concursului şi de fiecare dată să îm bogăŃească „Lada de
zestre” a teritoriului cu noi com ori, scrise, film ate sau realizate artizanal.

Toate acŃiunile se v or desfăşura prin AsociaŃia Grupul de AcŃiune Locală (GAL) „łara Oltului”, asociaŃie care, pe lângă
propriii m embri, im plică şi alŃi parteneri. Pentru această ediŃie, principalii parteneri în organizare sunt: Şcoala cu
clasele I–VIII din Porum bacu de Jos, AsociaŃia de prietenie „Ille et Vilaine – Sibiu”, AsociaŃia de la poalele Negoiului,
Prim ăria şi Consiliul Local al com unei Porum bacu de Jos.” se m enŃionează într–un com unicat de presă rem is de
organizatori.

Am  m ai aflat că program ul acestei ediŃii a concursului cuprinde probe de orientare turistică (parcurgerea unui traseu
cu diferite obstacole şi probe interm ediare), abilităŃi artistice şi culturale, cultură generală despre teritoriul łării
Oltului, sportiv e, focul de tabără etc.  De asem enea, nu v or lipsi jocurile şi concursurile, dem onstraŃiile de îndem ânare
şi m ici tehnici de suprav ieŃuire etc.


