
Acord cu privire la Participarea elevului la Excursie 
 

 Stimate Părinte in calitate de diriginte(profesor) vă informez in cele ce urmează despre itinerariul 

excursiei din Proiectul extrascolar “Mișcare. Sănătate. Colaborare” editia a V-a, organizat de Liceul Teoretic 

“Petru Rares” cu partener Scoala Gimnaziala Lapus și coordonat de prof. Miholca Cristian si prof. Miholca 

Maria, efectuată în trei zile și anume: 

 

Prima zi(Luni 21.06.2021): 

Pornirea are loc la ora 08:30 din loc. Târgu Lăpuș, din parcarea Liceului Teoretic „Petru Rareș”(lângă râu) cu 

bicicletele, respectiv o mașină de asistență 4X4 și transport cu remorcă(numar de inmatriculare MM 81 MYH).  

 Se pleacă spre prima destinație a primei zile (cabana Tibles, la aprox. 33 km, compus din 24 km asfaltati si 9 

km neasfaltati cu pauzele necesare pentru eventualele reparații și odihnă astfel:  

o prima oprire de 15 minute in locația Suciu de Sus(Peny Market si magazin ONI ), dar si cu opriri necesare 

hidratarii si gruparii/regruparii(vf. Obrejii); 

o a doua oprire în loc. Grosii Tiblesului 15 minute (Complex Comercial). 

Odată ajunşi la destinaţie (aprox. ora 15:00), se instaleaza toata lumea in corturi(lângă Cabana Tibles), se 

parcheaza bicicletele in siguranta la Cabana, iar doritorii vor efectua o excursie opțională spre obiectivele 

turistice din imprejurimi. Tot aici se pot face gratare si/sau un gulas.  

Seara si noaptea se va intretine un foc de tabara cf. planificarilor anterioare.                                                                                                                                                                                                                                

Ziua a doua(22.06.2021): 

Se adună corturile, iar după servirea mesei, curatarea zonei si înviorare la ora 09:30 se pleacă spre destinația a 

doua fara biciclete, dar cu corturi, apa si mancare (doar daca vremea permite, vezi obs. 2) spre cota 1350 m, 

unde va avea loc camparea din noaptea celei de-a doua zi in corturi. Acest traseu este impartit in doua parti si 

anume: 

 o parte de lungime 3.6 km pe care se va bucura de asistenta masinii de transport pentru bagaje, iar 

participanții vor avea la ei doar rucsacul mic pentru apa(1,5l-2l). 

 A doua parte a acestui traseu este unul ce presupune urcarea rucsacului mare cu cortul, sacul de dormit, 

apa(1.5l-2l) si mancare pentru 30 ore la cota 1350 m. Aceasta parte se doreste a fi una de antrenare 

fizica si de descoperire a muntelui la fata locului.  

Odata ajunsi la cota 1350 m se vor monta corturile, lumea se va odihni putin pana in jurul orei 14-15, dupa care 

cei mai sprinteni vor continua excursia fara corturi pana in varful Tibles la cota 1842 m la o distanta de aprox 

2000 m, traseu tehnic) cu intoarcere mai pe seara la corturi. 

Seara si noaptea se va intretine un foc de tabara cf. planificarilor anterioare. 

Obs. Pentru aceasta etapa trebuie luat in calcul ca nu exista apa potabila de la masina in sus(masina ramane la 

cota 1000 m). 

Ziua a treia(Miercuri 23.06.2021): 

 

Se aduna corturile de la cota 1350 m, se asigura curatenia totala, iar dupa ce ne luam la revedere de la munte, 

lasandu-l asa cum l-am gasit, plecam spre masina unde lasam bagajele, apoi spre cabana Tibles, unde sunt 

parcate bicicletele.  

De acolo se pleaca spre Targu Lapus cu bicicletele ajungand la Liceul Teoretic Petru Rares in jurul orei 15:00. 

OBS: 

1. Daca vremea nu permite(ploua tare, e foarte frig sau alte motive exceptionale) excursia se poate anula. 

2. Daca la analiza de la fata locului din dimineata zile de 14.09.2019 vremea nu este prielnica pentru 

excursia pe munte, se anuleaza această excursie si se reduce la doua zile excursia per ansamblu. 

3. Pentru Informatii suplimentare despre proiect vizitati http://www.ltprmm.ro/miscare-sanatate-

colaborare 

4. Costul excursiei este de 40 lei/pers din care se va asigura combustibil pentru masina de asistenta, 

materiale de asistenta tehnica si medicala, carne, piine, etc. pentru gulas/gratare doar din prima seara. 

D E C L A R A Ț I E 

 

 Subsemnatul ________________________, domiciliat  in ___________________ 

_____________________________, tel. ________________, in calitatea de părinte al elevului 

_____________________ din clasa ________, prin prezenta declar ca am citit Itinerariul excursiei coordonate 

de prof. Miholca Cristian(diriginte clasa XI-a A) si 4 persoane adulte insotitoare si îmi dau acordul ca copilul 

meu sa participe la această excursie, punându-i acestuia la dispoziție o bicicleta ce are o stare tehnică bună. 

Declar ca am fost informat si pe cale electronica despre acest proiect, având acces prin internet la proiect integral 

la adresa http://www.ltprmm.ro/miscare-sanatate-colaborare. 

 

Data        Semnătura 
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