
                                                                                                                                                           

 

 

 

Avem deosebita plăcere de a vă invita la cea de-a XII-a ediţie, a  
“Carnavalului Zăpezii”, 

 organizat în colaborare cu Primăria Buşteni  
în Masivul Bucegi – pârtia de schi Kalinderu şi Casa de Cultură, 

 în perioada 27 – 29 ianuarie 2006. 
 

 
 

 
 
 

PROGRAM DE DESFĂŞURARE 
 

 

VINERI 27 ianuarie 2006 
- 0900 – 2000 – sosirea participanţilor  
- 2010 – 2020 – deschiderea oficială a carnavalului 
- 2030 – videoproiecţie cu montajele video de prezentare a cluburilor participante (5 minute maxim/club) 

      -     începând cu ora 2355 , cântece şi jocuri de cabană 

SÂMBĂTĂ 28 ianuarie 2006 
     -    1030 – startul în proba de orientare turistică surpriză 
     -    1430 – 1600 – probă surpriză - „turnirul alb” 
     -    1730 – 2000 – videoproiecţie foto  
     -    2030 – 2330 – program cultural-artistic şi  proba de dans în costum de carnaval 
     -    începând cu ora 2335 , cântece şi jocuri de cabană 

 DUMINICĂ 29 ianuarie 2006 
                 -  1030 - 1100 – demonstraţii in caz de dezastre şi căutare canină (asoc. de salvatori – Bucuresti – Craiova)  

    -   1115 - 1200  – Festivitatea de premiere a  " CARNAVALULUI ZĂPEZII " 
           -   1230 - 1300 – probă surpriză cu săniuş - ski, necompetiţional şi distractiv 
           -   1330 - 1600 – program artistic şi defluirea participanţilor 
 

CAZAREA:     
- camere de 2 - 4 locuri cu baie şi grup sanitar propriu - 350.000 – 600.000 lei pers./zi 

- camere de 2 – 8  locuri cu grup sanitar şi baie la comun 250.000 lei/ pers./zi 

!!! Rezervarea locurilor se face prin achitarea unui avans minim de 20% pt.cazare până la data de 24 ianuarie 2006 
în contul CTE Mont – Delt – Mar deschis la Finansbank SA cont: 157502, Cod Iban:RO39FNNB000100157502RO01 
în urma unei confirmări prealabile pentru numărul de locuri solicitate. 
 OBSERVAŢII: Avansul achitat nu se returnează, indiferent de motivele invocate !!! 
CĂI DE ACCES:  

Cu trenul până în Buşteni (linia SNCFR 300) sau auto( E 60). 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:  Cornel Habără – 0727.023.286; 0788.481.950 
PREMIILE VOR FI ACORDATE ÎN BANI, DIPLOME ŞI PRODUSE SPECIFICE FIRMELOR CARE SPONSORIZEAZĂ ACEST 
CARNAVAL. PREMIEREA SE VA FACE PE  PROBE ŞI GENERAL.  
 

 

 

ATENŢIE ! 
 

���� Participarea la acest carnaval se face pe propria răspundere. 
 



 
REGULAMENTUL PROBELOR DE CONCURS 

 
 

1. MONTAJ VIDEO 
- realizarea unui montaj video sau Power-Point de maxim 5 minute de prezentare a 
propriului club, pe CD 
- se vor acorda puncte de la 1 – 10 pentru subiect – tematică, tehnică (claritate), prezentare 
(montaj) 
- 1000 puncte maxim 
 

2. ORIENTARE TURISTICĂ SURPRIZĂ 
- se va participa pe echipe formate din 2-5 sportivi, fără limită de vârstă şi sex 
- fiecare echipă are obligaţia să treacă pe la toate posturile de control în ordinea scrisă pe 
fişa de concurs, altfel nu vor putea intra în acel post 
- pentru a ajunge de la un post la celălalt, vor trebui trecute anumite obstacole. Toţi 
membrii echipei sunt obligaţi să treacă prin aceste incercări, singuri sau cu ajutorul echipei 
- dacă unul din membrii echipei abandonează sau nu trece de acele incercări din traseul de 
orientare echipa este descalificată 
- folosirea telefoanelor mobile pentru soluţionarea diverselor probe din concurs duce la 
depunctarea intregii echipe 
- concursul este caştigat de catre echipa care demonstrează cel mai dezvoltat spirit de 
echipă, cel mai bun timp, un nivel de originalitate ridicat şi membrii echipei reuşesc (prin 
diverse metode mai mult sau mai puţin convenţionale) să treacă de toate obstacolele cu toţii 
- 2000 puncte maxim 
 
3. DANS ÎN COSTUM DE CARNAVAL 
- se va dansa simultan pe mai multe ritmuri, melodiile fiind variate 
- primele melodii vor fi eliminatorii, necesitând cunoştinţe minime, perechile mai puţin 
pregătite fiind eliminate 
- se acordă 150 puncte pt. fiecare etapă în parte 
 

4. VIDEOPROIECŢIE FOTO 
- se participă doar cu un singur set de 6 negative (dia sau film obişnuit), ce vor fi scanate la 
faţa locului de către organizatori, la aceiaşi rezoluţie şi fară corecturi de culoare 
- pot participa la această probă doar cluburile şi asociaţiile constituite ca persoană juridică 
neguvernamentală şi apolitică 
- se vor acorda puncte de la 1 – 10 pentru subiect – tematică, tehnică (claritate), prezentare 
(montaj) 
- 600 puncte maxim 
 
5. PROBE SURPRIZĂ 
- vor fi prezentate la faţa locului, modul lor de desfăşurare şi nu vor conta în clasamentul 
general, aici pe primul loc va fi buna dispoziţie şi originalitatea fiecăruia  
 

Clasamentul general se va face prin cumularea tuturor probelor de concurs şi a 
sistemelor de arbitraj, prin cea mai bună clasare la fiecare probă în parte, a unui 
reprezentant sau echipe dintr-un club. 
 

ATENŢIE ! 
� Este interzis fumatul în sala de desfăşurare a probelor de concurs (cei care nu respectă 
această condiţie, vor fi avertizaţi o singură dată, după care vor fi daţi afară şi clubul din care 
face parte sau a venit, va fi descalificat şi notat cu 0 puncte la toate probele, indiferent de 
punctele care le-a obţinut până atunci sau care ar mai putea să le obţină. 
� Se va asigura de către organizatori, aparatura necesară pentru videoproiecţii. 
���� Programul şi regulamentul poate suferi modificări în funcţie de numărul 
participanţilor şi desfăşurarea probelor. 

Invitatie descarcata de la www.cpnt.ro 


