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Activitati Tabere cu Suflet 
Aventura Parc Cernica 

1. Prezentare 

2. Brief 

3. Activitati 

4. Pret 
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1. Prezentarea Asociatiei  
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 Asociatia Tabere cu Suflet este o asociatia Nonprofit care dezvolta 

si implementeaza programe pentru copii si adulti. Obiectivele majore sunt 

promovarea miscarii in natura in randul copiilor, in paralel cu dezvoltarea 

psiho-somatica normala a acestora. 

  Incepand din 2008 am organizat peste 50 de tabere si 300 de 

evenimente sportive la care au luat parte peste 2000 de copii.  

 Asociatia organizeaza Tabere de Vara, Tabere de Schi, Activitati de 

weekend si Competitii sportive, create pentru a motiva si a ajuta copiii sa se 

dezvolte normal si sa intre in contact cu sportul si competitia inca de la cele 

mai fragede varste. 

 Impreuna cu partenerii de la TeamXpert, construieste primul Parc de 

Aventura din tara, la Butimanu, iar cativa ani mai tarziu construieste Parcul de 

Aventura de la Comana. 

 

 Viziunea TabereCuSuflet este ca, prin puterea exemplului, in fiecare 

din noi sta forta de a schimba in mai bine lumea in care traim. Mai multe info 

aici: http://www.taberecusuflet.ro/Valori.html 

  

1. Prezentare  

2. Brief 

3. Activitati 

4. Pret 

 

http://www.taberecusuflet.ro/Vara.html
http://www.taberecusuflet.ro/Ski.html
http://www.taberecusuflet.ro/0Zambet.html
http://www.taberecusuflet.ro/0Zambet.html
http://www.taberecusuflet.ro/0Competitii.html
http://www.teamexpert.rol/
http://www.taberecusuflet.ro/Valori.html
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  2. Brief 

Obiectiv: Activitati Petrecere Copii  

 

Target: 

- Numarul de participanti: 20-50 copii 

- profil: TBD 

 

Data: 

- in timpul saptamanii (TBD)  

- loc: Cernica  

 

Program: 

- TBD 
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Obiectivele programului:   Competente specifice, Distracţie 

 

Descriere:  

 

Parcul de Aventura Cernica are 9 trasee: 

 - 2 trasee galbene pentru copiii de peste 6 ani si adulti; 

 - 1 traseu portocaliu pentru copii peste 8 ani si adulti; 

 - 3 trasee verzi cu inaltimea de pana la 4 metri, pentru copii peste 8-

10 ani si adulti; 

 - 2 trasee albastre cu o inaltime de 6-7 m, pentru copiii peste 10-14 

ani si adulti; 

 - 1 traseu rosu, care necesita o conditie fizica buna si foarte multa 

energie, pentru cei de peste 16 ani; 

 

De asemenea, aici se gaseste o tiroliana dubla, cu lungimea totala de 

800 m, ce traverseaza lacul Cernica; 

 

 

 

Timp:  3 h 

Loc: Comana 

 

 3.1 Aventura Parc  
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Obiectivele programului:   diverse competente, distractie 

 

Descriere:  
Participantii, impartiti in echipe, se vor intrece in jocurile din cadrul OLIMPIADEI Tabere cu 

Suflet. Iata cateva exemple: 

 
Oul Magic  

Vom construi un dispozitiv de protectie pe care il vom testa. Se va sparge sau nu oul? 

 

Stafeta surprizelor  

Trebuie sa ne deplasam fara sa atingem pamantul. Vor reusi membri Echipei sa se sustina? 

 

Battlefield  

Sub ochii nostri se desfasoara o batalie in toata regula. Cine reuseste sa captureze steagul 

castiga. Strategia de echipa este cheia acestui joc. 

 

Fotbal in lanturi  

Fotbalul este un joc simplu. Lucrurile se schimba insa cand il joci inlantuit. 

 

Turnul  

Trebuie sa construim cel mai inalt si cel mai stabil turn cu materialele date. Succes! 

 
Timp:  3 ore   

3.3 Outdoor Activities: Olimpiada outdoor 
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Obiectivele programului:  spirit de echipa, atentie la detalii, cunoasterea 

   istoriei Manastirii Cernica   

 

Descriere:  
”Cernica este un loc binecuvantat de Dumneze […]  

Dupa o epidemie grea de ciuma, parintii au plecat si vechiul Schit statea sa 

se prabuseasca. De mai bine de zece ani locul era parasit si nimeni nu 

statea aici. Totusi, printre ruinele vechi, o comoara statea ascunsa …” 

 

Haideti sa descoperim impreuna tainele din jurul Manastirii Cernica. In lupta 

cu timpul, vom descoperi indicii care ne vor duce catre raspunsul final. 

 

Programul consta in vizitarea Manastirii Cernica si a anexelor sale si aflarea 

unor date interesante din istoria ei. 

 
Timp:  1.5 h  

Loc: Manastirea Cernica si imprejurimi 

3.3 Urban Quest – ”Comoara de la Cernica” © 
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Obiectivele programului:   spirit de observatie, spirit de echipa 

 

Descriere: 

“Se zice că undeva, pe Ape, în vremuri de mult apuse era o falnică 

Cetate. Stăpână era Baba Coaja - o vrăjitoare rea care domnea 

Pământul de sus şi cel de jos. Piticii îi aduceau tot aurul din fundul 

pământului. Aşa a ajuns să adune Baba Coaja scule de aur multe cât 

un munte.” 

 

Haideţi să căutăm şi noi comoara ce ne este hărăzită.  

 

Vom merge pe traseele de concurs dezvoltate de TeamXpert impreuna 

cu Asociatia Tabere cu Suflet la Cernica si vom descoperi frumusetea 

locurilor. 

 
Timp: 1-4 ore 
Loc: Padurea Cernica 
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 3.4 Treasure Hunt 
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4. Pret 
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Activitati Pret (*)    

Aventura Parc 35 lei / pers 

Olimpiada 40 lei / pers 

UQ 30 lei / pers 

TH 25 lei / pers 

Alte servicii 

Gustari & sucuri 25 lei / pers 

Autocar 50 locuri La cerere 

Premii, diplome 15 lei / pers 

(*) Pretul este calculat pentru un grup minim de 20 de copii.  

 

Rezervare ferma se face doar in urma semnarii unui contract si plata unui avans de 50% 

din valoarea activitatilor. Termen limita: 7 zile inaintea evenimentului.  


