
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tlmis

MINISTERUL
TINERETULUI ŞI SPORTULUII

Tabăra Naţională

Împreună Pentru O Comunitate Mai Sigură

Perioada de desfăşurare:27-31.08.2018

Loc de desfăşurare: Centrul de agrement ChevereşuMare, judeţul Timis:

Organizator: Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş;

Beneficiari: 36 de elevi ce vor fi selectaţi la nivel naţional, în baza criteriilor de

se l ec ţ i e;

Descriere: Tabăra Naţională Împreună Pentru O Comunitate Mai Sigură are ca teme :

nevoia de informare, prevenirea delicvenţei juvenile, traficul şi consumul ilicit de droguri,

traficul de persoane, reducerea riscului de victimizat e în rândul minerilor, conflictul dintre

tineri, problema etnobotanicelor, bullyingul În rândul tinerilor.

CRITERJl DE ELIGIBILITATE:
CRITERII ELIMINATORII
Aplicanţii trebuie:

- să fie elevi cuprinşi Într-o formă de învăţământ , în clasele V-XIJ (inclusiv) ;
- să aibă vârsta Între 10-20 de ani ; să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
- să fie apţi din punct de vedere medical ;
- să aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la tabără (în cazul
minori lor);
- să nu mai fi participat în nicio altă tabără organizată de Ministerul Tineretului ŞI

Sportului sau de o direcţie din subordine În anul 2018 .

CRITERII DE SELECTI~GRILA DE PUNCTARE

Nr.
Criterii de selecţie

Puncta] Puncta]
crt. maxim acordat

1Criteriul participativ
J implicarea aplicantului În acţiuni ce sunt cuprinse în tema proiectului 20 pc"

sau similare - dovedită pnn adeverinţe, diplome, contracte de
voluntariat

2
Criteriul social 20 pct.
tineri din mediul rural- dovedit prin acte de identitate

J
Criteriul motlvational 20 pet.
scrisoare de intenţie (formular anexat)
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Criteriul performantelor şcolare 20 pct. -l
4 elevi participanti la olimpiadele şcolare, clasaţi pe locurile 1 - III, la

fazele nationale şi internaţionale - dovada constând în diplome

5
Criteriul adecvării la domeniu
dovezi ale cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor în domeniu *) 20 per.

TOTAL 100 pct.

Nota:Documentele justificative representând dovezi ale criteriilor teoretice si apJicative
vor fi scanate şi transmise prin poşta electronicăîmpreună cu celelate documente.

*)dovedit prin diplome/adeverinţe privind participări la ateliere , seminarii, simpozioane,
concursuri în domeniu/recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de
învăţământ de care aparţine.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:
Înscrierea participanţilor pentru tabăra naţională se realizează în baza următoarelor

documente:

A) formularul tip de înscriere (formular anexat);
B) documentul de identitate (carte de identitate/certificat de naştere) - în copie;
C) diplome/cerlificate/adeverinţe/contracte de voluntariat/recomandări, etc .- în copie;
D) acordul scris al părinţilor.

Se completează formularul de înscriere tipizat şi se transmite către direcţiile judeţene

pentru SpOIt şi tineret, însoţit de documentele solicitate .

PERIOADA DE ÎNSCRIERE,;.
04.06~J 0.08.20 18; adresa demail: djUimis@yahoo.com. tel. 0256/490469, persoana

de contact Vilcu Violeta

REGULAMENT:
O candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei în limita locurilor disponibile. Vor fi

selectaţi doar candidaţii care cumulează minimum 50 de puncte conform grilei de
punctare. Direcţiile organizatoare pot stabili limitele de vârsta ale candidaţilor, în
funcţie de specificul taberelor, cu condiţia să se încadreze în marja de 10-20 de
am;

O rezultatele selecţiei participanţilor la tabăra naţională vor fi postate pe site-urile
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret organizatoare;
vor fi contactati doar candidaţii admişi;

O în cazul în care un beneficiar selectat îşi anunţă intenţia de a renunţa să participe ,
acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă;

O masa şi cazarea participanţilor va fi asigurată de către direcţiile judeţene pentru
sport şi tineret, în cadrul centrelor de agrement pe care le administrează , iar
transportul va fi asigurat de către participanţi ;
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fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere ;
nu se iau în considerare formularele incomplete;
participnaţii vor avea asupra lor fişe medicale eliberate de către medicul de familie
sau medicul şcolii care vor conţine obligatoriu avizul epidemiologic şi

vaccinările. Avizul va fi eliberat cu 24-48 ore înainte de intrarea În tabără.

Director Executiv
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