Federaţia Română de Speologie şi Scoala Română de Speologie prin Asociaţia Română de
Educaţie Speologică cu sprijinul Administraţiei Parcului Natural Apuseni vă invită să
participaţi la

Şcoala Naţională de Speologie
Ediţia XXIII
Perioada de desfăşurare: 20-28.07. 2013
Locaţia: Zona Padiş – Căput, (Munţii Bihor), Cabana Cetăţile Ponorului, Comuna Pietroasa (jud.
Bihor).

Stagiul se va desfăşura pe două nivele tehnice:
Nivel TSA I – diploma finală atestă capacitatea cursantului de a parcurge autonom peşteri de
gradul II şi III.
Nivel TSA II – diploma finală atestă capacitatea cursantului de a conduce o echipă în peşteri de
gradul II şi III.

Taxa de participare : 790 lei
Taxa de participare asigură: instruirea, cazarea la cabană ( www.padis.ro ), echipamentul
colectiv, accesul la poligoane, buletinul de stagiu, diploma finală de atestare şi o masă caldă
(supă, ciorbă) zilnic, după sosirea de la poligoane.
Atenţie!!!
În afară de masa caldă zilnică inclusă în taxa de participare, servirea mesei se va realiza
prin autogospodărire sau contra cost la Cabana Cetăţile Ponorului.
Condiţii generale de participare:
Completarea și expedierea formularului de înscriere până la data de 20.06.2013, prin
e-mail la adresele: adyna_micula@yahoo.com şi radupuscas_tm@yahoo.com
Adeverinţă medicală cu menţiunea “apt pentru practicarea speologiei” (nu mai veche
de 3 luni)

Asigurare de accidente valabilă pe perioada desfăşurării stagiului.

Condiţii specifice de participare:
Vârstă minimă 14 ani ani (pentru stagiarii sub 18 ani este nevoie de acordul scris şi legalizat la
notariat al părinţilor).
Accesul la nivelul TSA II este condiţionat de absolvirea unui examen teoretic şi practic în prima
zi de program. Stagiarii care nu obţin calificativul ADMIS vor putea continua stagiul la nivelul
TSA I.
Echipament individual conform normelor CE/UIAA, se va trimite in circulara nr.2 celor care se
inscriu la stagiu.

Achitarea taxei de participare : se va face până la data de 20.06.2013 în următorul cont:
Asociaţia Română de Educaţie Speologică,
CUI 10285053
Cont: RO 32 BTRL 0130 1205 9214 5702
Deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca
Atenţie!!!
Dimensionarea şcolii permite un numar de maxim 32 cursanti, motiv pentru care
înscrierile se vor face în ordinea confirmarii achitarii taxei de participare.
În caz de renunţare, taxa de participare se returnează în proporţie de 80% doar până la
data de 01.07.2013.
Persoanele care nu prezintă în original sau copie legalizată la notar, la faţa locului
asigurarea de accidente şi adeverinţa medicală nu vor fi acceptate la stagiu!
NU se acceptă înscrieri la faţa locului!
Circulara nr. 2 se va expedia în termen de 7 zile (după data de închidere a înscrierilor,
27.06.2013) numai persoanelor care s-au înscris la cursurile Şcolii Naţionale de Speologie.
Notă: Organizatorii pot pune la dispoziţia cursanţilor, contra cost, echipament speologic
individual.

Informatii suplimentare:
Resopnsabili stagiu:
Radu Puscas, Telefon: 0722 277 379 E-mail: radupuscas_tm@yahoo.com
Adina Micula, Telefon: 0747 323 229 E-mail: adyna_micula@yahoo.com
Echipa de organizare:
Tudor Marin, E-mail : tudormarin2004@yahoo.fr
Diana Popa , E-mail : diana.popa@gmail.com
Felix Papiu, E-mail: papiufelix@yahoo.com

