
   

 

TABĂRA JUNIOR RANGER DE VOLUNTARIAT ÎN ARII PROTEJATE 
Șerani, 28-31 iulie 2022 

 
 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 
 
 
 

1. Tabăra de voluntariat este organizată de Asociația Administrația Ariei Protejate Muntele Șes în cadrul 
proiectului ”Obiectiv: Muntele Șes” derulat de Asociația Administrația Ariei Protejate Muntele Șes, în 
parteneriat cu Liceul Teoretic ”Constantin Șerban” și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – 
Structura Teritorială Bihor, susținut financiar de Fundația pentru Parteneriat și MOL România, în cadrul 
programului ”Spații Verzi”, componenta ”Arii Naturale Protejate”. 

2. Scopul taberei este ca participanții să cunoască biodiversitatea din aria protejată situl Natura 2000 
ROSCI0322 Muntele Șes, să facă schimb de experiență și cunoștințe reciproce.  

3. Tabăra Junior Ranger de voluntariat în arii protejate este organizată la Șerani, pe Valea Răchiții, în 
perioada 28-31 iulie 2022. 

4. La tabără pot participa un număr de 15 tineri cu vârsta peste 14 ani, în ordinea transmiterii formularului 
de înscriere pe email, la adresa sci.munteleses@gmail.com. Fișa de înscriere completată și transmisă pe e-
mail până la data de 24 iulie 2022, acceptată și confirmată prin e-mail până la data de 25.07.2022 de către 
organizatori are valoare de contract între părți.  

5. Obiectivul organizatorilor este ca participanții să înveţe lucruri noi, să adune experienţe şi să se 
distreze, dar toate acestea în condiţii de siguranţă. Organizatorii își asumă responsabilitatea privind activităţile 
şi programele desfăşurate, făcând tot posibilul pentru eliminarea riscurilor asociate acestora, astfel încât 
participanții să beneficieze de o experienţă cât mai plăcută. Programul taberei include activități de cunoaștere 
a muntelui și a naturii, activități de drumeţie, orientare în teren, identificarea unor specii de plante medicinale 
sau rare, identificarea urmelor de animale și a speciilor de păsări, identificarea în teren a diferitelor formațiuni 
geologice, ateliere de fotografie în natură și de desen, acțiuni de ecologizare şi refacere/întreținere a traseelor 
și a marcajelor turistice. 

6. Tabăra este organizată în sistem de autogospodărire. Cazarea participanților se face în corturi de 2 
persoane. Masa va fi preparată în sistem autogospodărire.  

7. Organizatorii asigură: corturi de 2 persoane, izolir, 3 mese/zi, transportul dus-întors Oradea-Aleșd-
Șerani. 

8. Reguli de organizare ce vor trebui respectate pe toată durata taberei, acestea având ca scop evitarea 
unor accidente nedorite: 

- respectarea cu stricteţe a indicaţiilor oferite de către instructori, ghizi sau organizatori; 
- respectarea programului şi a orelor de odihnă; 
- sunt strict interzise fumatul, consumul de alcool sau droguri; 
- este interzisă părăsirea locaţiei sau a atelierului fără permisiunea organizatorilor;  
- este interzisă distrugerea intenţionată a bunurilor (mobilier, jucării, echipamente tehnice, etc.). In cazul 

oricăror distrugeri provocate de participanți, voluntare sau involuntare, aceștia vor suporta contravaloarea 
reparaţiilor; 

- sunt interzise limbajul trivial, lovirea sau agresarea altor participanţi sau a persoanelor implicate în 
program. 

În cazul nerespectării acestor reguli, organizatorii nu îşi vor asuma responsabilitatea pentru consecinţele 
apărute.  
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