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Luni după amiază, la Şcoala cu clasele I-VIII din Scoreiu s-a desfăşurat întâlnirea 
organizatorilor concursului “Comorile din Ţara Oltului”. Au participat reprezentanţi ai 
grupelor locale de organizatori din Turnu Roşu, Racoviţa, Mârşa, Avrig, Porumbacu 
de Jos, Cârţa şi bineînţeles, localitatea gazdă, precum şi invitaţi de la Sibiu. A fost 
prima şedinţă desfăşurată după cea de-a treia ediţie a concursului, scopul principal al 
întâlnirii fiind acela de evaluare a acţiunii. Întâlnirea a fost organizată la instituţia de 
învăţământ din Scoreiu deoarece s-a dorit respectarea obiceiului ca locul primei 
întâlniri, după fiecare ediţie de concurs, să fie acasă la câştigători, copiii din localitate 
fiind câştigătorii ediţiei 2010. De altfel, cea mai mare parte a întâlnirii a fost dedicată 
copiilor câştigători, aceştia fiind invitaţi pentru a-şi împărtăşi impresiile şi experienţele 
acumulate cu prilejul participării la acest concurs. Cei din echipa de organizatori au 
încercat să afle de la copii care au fost părţile bune şi părţile mai puţin bune ale 
acţiunii, care ar fi îmbunătăţirile ce ar trebui aduse acesteia etc, toate aceste 
informaţii fiind de mare folos pentru pregătirea ediţiei viitoare a competiţiei. După ce i-
au ascultat pe cei mici, organizatorii “Comorilor din Ţara Oltului” au discutat despre 
bilanţul economic al ediţiei, dar şi despre probele de concurs, regulamentele acţiunii, 
diverse alte chestiuni organizatorice. Tot cu acest prilej, s-a acceptat propunerea 
făcută de reprezentanţii echipei din comuna Porumbacu de Jos ca ediţia 2011 a 
concursului să se desfăşoare pe teritoriul comunei. Următoarea întâlnire a 
organizatorilor concursului de orientare turistică şi cultură generală “Comorile din 
Ţara Oltului” se va desfăşura, luni, 15 noiembrie 2010, la Şcoala cu clasele I-VIII din 
comuna Cârţa. Concursul „Comorile din Ţara Oltului” este cel mai important proiect 
de tip LEADER dedicat copiilor din zona de sud a judeţului. Organizatorul principal al 
acţiunii este Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Ţara Oltului”, care la fiecare ediţie 
se bucură de sprijinul mai multor colaboratori. La ediţia 2010, ce s-a desfăşurat la 
Avrig, în Zona Turistică “Valea Avrigului”, au participat 66 de copii din întreg teritoriul 
sibian al Ţării Oltului, băieţi şi fete cu vârsta cuprinsă între 12 şi 15 ani (11 echipaje), 
reprezentanţi ai localităţilor Arpaşu de Jos, Arpaşu de Sus, Cârţa, Cârţişoara, 
Scoreiu, Porumbacu de Jos, Avrig, Mârşa, Racoviţa, Turnu Roşu şi Boiţa, alături de 
profesori coordonatori sau însoţitori din rândul comunităţilor pe care le reprezintă.  
 


