
 

Vă invităm la 

 

 

ZILELE MUNTELUI 

13-15 septembrie 2013, Căsoaia, jud. Arad 
 

 

Organizatori: Asociaţia Explorer-filiala Arad 

                        Centrul Zonal Ecologic Arad 

                        cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad, prin Centrul Cultural Judeţean Arad 

Perioada: 13-15.09.2013 

Locaţia: Căsoaia, jud. Arad (aprox. 50 km de mun. Arad) 

Acces: Cu mijloace auto: Arad-Şiria-Mâsca (DJ 709) 

                                          Mâsca-Târnova (DJ 792C) 

                                          Târnova- Căsoaia (DJ 792D) 

 

Programul manifestării: 
 

 Vineri 13.09.2013  - 12,00-18,00 - Sosirea și înregistrarea participanţilor;  

  - 18,00-22,00 – Deschiderea manifestării şi prezentare filme şi slide show-uri   

                                                                         cu tematică montană. După orele 21,00 prezentarea expediţiei                                                 

                                                                         româneşti cu două prezenţe arădene “ NANGA PARBAT 2013”                                                                             

 Sâmbătă 14.09.2013   - 10,00-17,00 - concurs de orientare turistică; 

- concurs de mountain-bike; 

- concurs escaladare lăzi de bere; 

  - 18.00-19.00 – Ceaun oferit de organizatori (fasolică cu ciolănel) 

  - 19,00-23,00 - Seară dedicată în totalitate sărbătoririi a 45 de ani de speologie  

                                                                        organizată în Arad ; 

  - de la 23,00   - foc de tabără şi seară culturală folk. 

 Duminică 15.09.2013 -10,00-14,00 – jocuri, program de voie, închiderea manifestării 

 

 Programul poate suferi modificari în funcție de condițiile meteo 

 

 

Bazar - vânzare echipament sportiv montan (ocazie să scăpați de ce nu aveți nevoie) 

  

Participanţii care doresc să prezinte diverse proiecţii vor pune la dispoziţia organizatorilor materialul în format 

digital, cel târziu până la data de 01.09.2013. Materialele vor fi selectate și ordonate de către organizatori. 

Relaţii suplimentare în acest sens la Stefan Bakos, tel: 0743/012.666, e-mail: pynkstyle@gmail.com 

  

 

Posibilităţi cazare: 
 

 1 Pensiune***  (5 camere duble)                                     - 100 lei/zi camera dubla 

 2 Bungalowuri  (fiecare are 3 camere cu 4 paturi)                   -   30 lei/zi/patul 

 5 Căsuţe  (2 paturi fiecare)                                              -    30 lei/zi/patul 

          10 Căsuţe  (3 paturi fiecare)                                              -    30 lei/zi/patul 

              Campare în cort propriu cu acces la toaletă şi duş              -      5 lei/zi/persoană 
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Menţiuni: 

- repartizarea locurilor se face în ordinea de înscriere 

- au prioritate cei care doresc rezervare pentru două zile, în limita locurilor existente. 

- rezervarea se face prin achitarea contravalorii cazării la organizatori 

- nu se acceptă ocuparea parțială a camerelor, locurile neocupate vor fi completate/redistribuite 

- pentru rezervările achitate pentru care nu se pot aloca locuri se returnează integral sumele 

- anularea rezervărilor se poate face doar cu găsirea de înlocuitor la cazare 

- organizatorii vor anunța periodic situația rezervărilor 

 - nu se percepe taxă de participare 

 - organizatorii asigură echipamentul colectiv pentru sonorizare, proiecții și concursuri 

 - există posibilitatea închirierii de biciclete 

 - la restaurantul pensiunii poate fi servită masa de prânz în sistem “Meniul zilei”: 18 lei/meniu  

 

Vă rugăm confirmaţi participarea la adresa de e-mail: explorerarad@gmail.com până la data de 01.09.2013. 

 

Persoana de contact: 

            Virgil Ban, tel: 0728/057.224 
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