
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Spune prietenilor tăi despre tabără!  

Și fă share la tabaranouasperanta.ro! 

 Poți plăti tabăra (sau o parte din costul taberei) pentru 
cineva care dorește să participe dar nu își poate permite 
acest lucru. Pentru detalii, ia legătura cu conducătorul 
taberei: 
 familii: Doru, 0723 089 069 
 adolescenți: Timi, 0723 226 954 
 tineri: Codruț, 0773 349 392 

 Poți contribui printr-o donație pentru achiziționarea de 
echipament nou, întreținerea celui existent, pentru 
întreținerea și amenajarea terenurilor de tabără.  
Pe verso poți vedea care sunt nevoile cele mai urgente 
pentru acest an și sumele necesare, precum și informații 
despre modul în care poți dona. 

 Poți să te oferi ca voluntar pentru activitățile de pregătire a 
taberelor. Ia legătura cu Timi, 0723 226 954 

https://www.tabaranouasperanta.ro/


Dacă vrei să ajuți taberele Noua Speranță... 
 

Ce avem nevoie în 2022 Suma De ce? 
Saltele izopren,  
29 buc. 1800 Cele vechi (au peste 20 de ani) 

sunt foarte uzate.  

Umbrar bucătărie 1000 Vechiul umbrar a fost casat. Nu 
mai rezista la apă. 

Prelate polipropilenă 
(2 buc. 6x8m, 1 buc. 4.6m) 600 

Se folosesc la demontarea taberei 
pentru împachetarea corturilor. Cele 
vechi s-au uzat si nu mai pot fi folosite. 

Mese bucătărie,  
4 buc. 1500 Tăbliile meselor vechi sunt uzate 

spre descompunere. 
Scaune bucătărie,  
4 buc. 800 Scaunele vechi au ajuns 

inutilizabile. 

Băncuțe, 6 buc. 1200 
Băncuțele existente (15 buc.) încep 
să cedeze (au si ele peste 20 de 
ani...). Trebuie înlocuite treptat. 

Cabine pentru spălat,  
2 buc. 2000 Trebuie o structură mai rezistentă 

și ușor de montat și demontat. 
Acoperiș umbrar întâlnire 500 Cel vechi nu mai rezistă la ploaie 
Activități de întreținere 
teren la Moara lu' Filea 1500  

Cort Corsica (4 locuri),  
1 buc. 4000 Cele două corturi Cordoba (6 

locuri) au materialul exterior copt 
și se rupe foarte ușor. Au și aceste 
corturi peste 12 ani de folosință.  

Cort Albena (6 locuri),  
1 buc. 7500 

 Donează în contul RO49 INGB 0000 9999 1244 2898 
 Dacă vrei să contribui cu cash, ia legătura cu: 

 Timi (0723 226 954) 
 biroul Noua Speranță (Alina, 0722 273 771). 

Menționează pentru ce dorești să faci donația, sau „unde 
este nevoie“ dacă nu ai o preferință anume. 


