
Comorile din Tara Oltului 
 

Rezumat asupra intalnirii de la Avrig 
31.07.2008 

 
 
In afara celor implicati de la inceput, au fost prezenti doi tineri din APIVS, organizatori ai concursului 
« Chasse au tresor », Valentin Balint si Bogdan Beu. Cei doi vor organiza un grup de 4-5 persoane care 
ne va ajuta la probele din traseu si la organizarea taberei. 
 
Ordinea de zi a intalnirii a cuprins : 
 

- discutarea rezumatului de la intalnirea precedenta din 15.07 
- schita de buget al actiunii 
- bucatarie 
- probe 
- premiere 
- comunicare asupra proiectului 
- diverse 

 
Rezumatul intalnirii precedente 
 

- Am modificat ora de intalnire la locul taberei : Vineri 22 august ora 15 la Sebesul de jos, in 
Rusca. 

- Se va incepe cu o sedinta tehnica unde ne vom prezenta cu totii si vom reaminti regulile taberei si 
ale concursului. 

- Nu toate comunele au adus lista cu cele 5 informatii despre teritoriul lor 
- Responsabilitatile stabilite la intalnirea precedenta au fost insusite : am avut un meniu, un buget o 

lista cu echipamentul necesar, o fisa tip pentru inscrierea informatiilor importante din fiecare 
comuna etc. 

 
Buget 
 

- A fost prezentata schita de buget si au fost specificate o parte din cheltuieli si unele dintre sursele 
financiare. 

- In mare la aceasta data se poate conta pe intrari in valoare de 6200 lei.  
- Marile capitole de cheltuieli vor fi legate de masa, premii si diplôme, organizare tabara si 

comunicare. 
 
Bucatarie 
 

- meniul a fost discutat si aprobat de organizatori, urmand ca responsabilul sa furnizeze lista de 
cumparaturi dupa stabilirea cantitatilor impreuna cu bucatareasa din Sebesul de jos. 

- Alimentele vor fi depozitate in sat, in frigidere si vor fi aduse numai pentru a fi gatite sau distribuite, 
dupa caz. 

 
Probe 
 

- Vali, Bogdan si echipa lor, impreuna cu Marian vor asigura probele de traseu, iar responsabilul de 
probe, D-na Turi, va coordona probele din tabara. 

 
Premiere 
 

- vom avea diplôme pentru toti participantii 
- vor fi premii si diplôme individuale pentru echipele castigatoare  
- va fi un trofeu al editiei si o diploma pe comuna castigatoare 
- trofeul va fi din stticla, de dimensiuni rezonabile si va reprezenta un cufar in miniatura. 

 
Comunicare 
 

- Desi initiat de APIVS, proiectul va fi  considerat al GAL ului Tara Oltului si comunicarea se va face 
in acest sens. 

- Atat participantii cat si organizatorii vor purta tricouri inscriptionate cu « GAL Tara Oltului » si 
« Comorile din Tara Oltului – 2008 » 

- Doamna Grancea va intocmi un dosar de comunicare asupra proiectului in care vor fi cuprinse 
scurte descrieri ale tuturor asociatiilor implicate, o lista cu consiliile locale care s-au implicat, o lista 
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cu sponsorii editiei, o scrisoare de multumire pentru toti cei care au avut o cat de mica contributie 
la proiect, un CD cu fotografii reprezentative ale actiunii etc. Acest dosar va fi multiplicat pentru 
toate organizatiile sau structurile implicate, de la scoli pana la primari, asociatii si sponsori  

- O serie de articole vor aparea in presa locala inainte si dupa actiune 
- Nu am discutat dar notez acum ca poate ar fi bine sa comandam un exposistem cu sigla GAL si 

sigla evenimentului. 
- Pentru aceasta editie paginile de comunicare vor purta siglele GAL Tara Oltului, Sc Turnu Rosu si 

APIVS.  
 
Diverse 
 

- a nu se uita adeverinta medicala pentru participanti 
- se vor confectiona 6 panouri pentru orientare pe traseu. 
- Sc Porumbacu aduce 3 dozatoare de apa, cu apa cu tot 
- S-a discutat despre premii : lanterne, frontale, rucsac mic, termos 

 
 
 

Dupa intalnirea de la Avrig un grup de 4 (Bogdan, Vali, Marian si Valentin) s-au deplasat la Sebesul de jos 
si au ales locul de tabara si zona traseului. 
 
 
 
Urmatoarea intalnire va avea loc la Sebesul de jos (Scoala sau Palatul cultural) in 18 august la ora 10 
 
 
 
 
 
13 aug 2008                                                                                              Valentin Arvunescu 


