Asociaţia Română de Educaţie Speologică
vă invită să participaţi la

ȘCOALA NAŢIONALĂ DE SPEOLOGIE
ediţia XXVIII
Perioada de desfăşurare: 28.07. – 05.08.2018
Loc desfășurare: Zona Padiş-Căput – (Munţii Bihor), Cabana „Cetățile Ponorului”, Comuna
Pietroasa (jud.Bihor).

Școala Națională de Speologie ediția a XXVIII-a, se va desfăşura pe 3 niveluri tehnice:
Nivel 1 (începători) - Tehnica Speologiei Alpine – TSA 1: atestă capacitatea tehnică de
parcurgere în echipă a peșterilor de gradul II și III;
Nivel 2 (avansați) - Tehnica Speologiei Alpine – TSA 2: atestă capacitatea tehnică de
echipare a peșterilor de gradul II și III;
Nivel 3 (perfecţionare tehnică) – Tehnici și metode de explorare speologică: atestă
capacitatea tehnică de echipare a peşterilor de gradul III și IV, inclusiv tehnici de escaladă și
de echipare cu materiale lejere, parcurgere de râuri subterane.
Valoarea cursului:
 Tehnica Speologiei Alpine -TSA I, 1190 lei
 Tehnica Speologiei Alpine – TSA II, 1190 lei
 Tehnici și metode de explorare speologică (perfecționare tehnică), 1190 lei
Valoarea cursului include: instruirea în tehnicile speologice asigurată de inițiatori, monitori și
instructori ai ARES, echipamentul colectiv, accesul la poligoane, diplomă finală de atestare, cazare
în camere confortabile de 3-5 locuri (8 nopţi), cina completă: felul 1 și felul 2 pentru fiecare zi de
program după sosirea de la poligoane, acces la sala de mese și terasa acoperită, acces la toaletă.
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Facilităţi cazare:
Cabana “Cetățile Ponorului” situată în Parcul Natural Apuseni la altitudinea de 1079 m, dispune de
aproximativ 60 de locuri de cazare, sală de mese și terasă. Cabana are drum de acces cu mașina.
Achitarea valorii cursului:
Până la data de 30.06.2018 se va achita un avans de 600 lei prin virament bancar, iar restul valorii
cursului se va achita în numerar la faţa locului.
Detalii despre modalitatea de plată a valorii cursului veţi primi după completarea formularului de
înscriere on-line. Vă rugăm să nu plătiți până nu primiți factura corespunzătoare!

Imagini Cabana Cetățile Ponorului
Atenţie!!!
Cina asigurată în valoarea cursului, se serveşte seara doar după sosirea de la poligoane.
În afară de cina inclusă în valoarea cursului, servirea mesei se va realiza prin
autogospodărire.
La Cabana Cetăţile Ponorului există posibilitatea de a servi contra cost atât micul dejun cât şi
alte mese suplimentare.
Condiţii generale de participare:
 Completarea on-line a formularului de înscriere până la data de 30.06.2017, la adresa:
https://goo.gl/forms/JDM7H9MWVgC8jyi53
 Adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru practicarea speologiei” (nu mai veche de 3
luni);
 Asigurare de accidente valabilă pe perioada desfăşurării școlii.
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Condiţii specifice de participare:
 Vârsta minimă 14 ani (pentru cursanțiih sub 18 ani este nevoie de acordul scris şi legalizat la
notar al părinţilor).
 Accesul la nivelul TSA II este condiţionat de promovarea unui examen teoretic şi practic în
prima zi de program. Cursanții care nu obţin calificativul ADMIS vor putea continua școala la
nivelul TSA I. Cursanților care nu obţin calificativul ADMIS şi doresc să renunţe la
participare, li se va returna maxim 50% din suma corespunzătoare cazării și mesei pentru
zilele rămase până la final. Suma finală se va stabili în funcție de fiecare situație.
 Accesul la Nivelul de Perfecționare Tehnică - este condiționat de absolvirea în prealabil a
Nivelului de TSA II și promovarea unui examen practic în prima zi de program.
 Echipament individual conform normelor CE/UIAA și ARES. Lista cu echipamentul
obligatoriu se va trimite în circulara nr. 2 doar celor care se înscriu la școală.

Atenţie!!!
 Dimensionarea şcolii permite un număr de maxim 36 cursanţi, motiv pentru care înscrierile
se vor face în ordinea confirmării achitării avansului din valoarea cursului. Pentru nivelul de
perfecționare numărul minim de participanți este de 3 (trei) persoane.
 În caz de renunţare la participare, se returnează un procent de 50% din valoarea avansului
deja plătit, doar până la data de 10.07.2018. După acestă dată avansul plătit nu se mai returnează!
 Persoanele care nu prezintă în original sau copie legalizată la notar, la începutul cursului,
următoarele acte: asigurarea de accidente, adeverinţa medicală și acordul scris şi legalizat la notar
al părinţilor nu vor fi acceptate la școală!
 NU se acceptă înscrieri la faţa locului!
 Manualul Tehnic al SRS poate fi achiziționat la prețul special de 50lei/buc numai pentru
cursanții participanți la SNS 2018, o bucată de persoană! Pentru publicul larg prețul este de
80lei/buc.
Notă: Organizatorii pot pune la dispoziţia cursanţilor, contra cost, echipament speologic individual.
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Informaţii suplimentare:
 Organizare generală: Tudor Marin, E-mail: tudormarin2004@yahoo.fr
 Informații despre înscriere, diagrama cazare: Cristi Graur, Telefon: 0749.810 824, E-mail:
cristi_graur33@yahoo.com
 Platformă înscriere on-line, Alin Popa, E-mail: popa_alyn@yahoo.com
Echipa generală de organizare: Tudor Marin, Cristi Graur, Alin Popa, Daniel Cîrlugea, Diana Popa.
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