
 
 
 

CENTRUL DE SĂNĂTATE EDUCAȚIE ȘI FAMILIE – SANOGEN 
împreună cu 

CENTRUL DE MEDICINĂ LIFESTYLE HERGHELIA 
organizează 

  
TABĂRA DE SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 2017 

  
Motto:“Adio sedentarism!” 

  
  

Perioada: 13 – 18 august.2017 (5 zile) 
Locaţia: Campus Porumbacu, localitatea Porumbacu de Sus, judeţul Sibiu. 
Preț: de la 540 ron/adult și 250 ron/copii.  10% discount pentru înscrierile 
făcute până la 15 iunie 2017.(cazare, masă, program, analize și  o ședință de 
masaj inclus). 
Contact: Daniel Seniuc la CSMPR Herghelia, O.P. Ceuaşu de Câmpie, cod. 
547144, judeţul Mureş.  
Înscrierile	  se	  fac	  la	  numărul	  de	  telefon:	  0372	  778	  809	  sau	  0746	  936	  229;	  	  
sau	  prin	  e-‐mail: danielseniuc@gmail.com	  	  Pentru	  informații	  suplimentare	  puteți	  
vizita	  pagina	  evenimentului:	  www.facebook.com/tabaradesanatate	   
	  

  Dragi prieteni, iubitori de viaţă sănătoasă! 
	  

Vă invităm să vă bucuraţi de o perioadă de relaxare în mijlocul naturii, 
de o părtășie plăcută cu echipa organizatoare şi cu ceilalţi participanţi ai 
tabărei, şi bineînţeles, de informaţii utile în domeniul sănătăţii şi al vieții de 
familie.  

Vor fi mari beneficii atât pentru cei care vin pentru prima dată într-o 
astfel de tabără, cât şi pentru prietenii noştri mai vechi: consiliere medicală, 
masaj, gimnastică medicală, alimentaţie zero colesterol, clase de gătit, meniu 
vegetarian, program special pentru copii, teste medicale (tensiune arterială, 
indicele de masă corporală, vârsta inimii, colesterol, glicemie), drumeţii şi 
focul de tabără.  

Pentru cei care ne cunosc deja, noutatea taberei va consta într-un 
program care include mai multe drumeții și excursii montane. Cu alte cuvinte 
mai multă mișcare în aer liber și natură. Pentru a vă bucura la maxim de 
program vă rugăm să vă aduceți echipament adecvat pentru drumeții 
montane. 

Avem convingerea că aportul de informaţii şi starea de bine pe care 
încercăm să le transmitem în cadrul taberei vor fi apreciate de cei care doresc 
să se menţină în formă, pentru o viaţă mai bună şi îşi actualizează permanent 
cunoştinţele în acest sens. 

Ne face mare plăcere să vă avem alături, dragi prieteni mai vechi, dar 
şi pe cei care nu aţi mai participat la vreo altă activitate a echipei noastre! 

 
 
 



 
Iată doar câteva din punctele forte ale taberi din anul acesta:  

  
Locația: situat la poalele munților Negoiu, Campusul Porumbacu nu 

are doar avantajul unui cadru natural cu totul deosebit, ci reprezintă și un loc 
de plecare pentru drumeții montane și excursii. In campus sunt două pârâiașe 
de munte,  trei izvoare, un lac de acumulare, spațiu de joacă și parcare. 

Locația este ideală pentru a scăpa de stresul cotidian și a-ţi oxigena 
plămânii cu un aer pur (suntem deja de trei ani în aceiaș locație, pentru că 
merită) 
  Masa: Și anul acesta vrem să vă surprindem cu un meniu tradițional 
românesc, bineînțeles sănătos.  
 Cazarea:  Campus Porumbacu este un așezământ nou construit, 
foarte curat și spațios. Ai posibilitatea de  alegere: să fii singur în camera, cu 
soțul/soția sau cu întreaga familie. Camerele sunt dotate standard cu baie 
proprie, balcon, dulap, masă, scaune și 2 paturi supraetajate (4 locuri).  
  Lecturi medicale: temele principale vor fi: mai multă mișcare pentru 
viață, pași pentru o alimentație sănătoasă, remedii naturale la îndemâna 
tuturor... 
Ne rezervăm bucuria de a vă surprinde cu alte câteva workshopuri de 
actualitate. 
  Trasee montane: în funcție de vreme vom fi o zi pe muntele Negoiu și 
o alta pe Transfăgărășan, Bâlea cascadă și lac (autocarul se plătește 
separat). 
 Analize și servicii medicale: suntem echipați cu instrumentarul 
necesar pentru a vă face o evaluare generală a stării dumneavoatră de 
sănătate.  

Posibilitatea de a cumpăra pentru acasă: DVD-uri cu prezentări 
medicale, masaj și exerciții medicale, cărți de sănătate și familie, produse 
sănătoase, vederi și cărți poștale, souveniruri și multe alte lucruri utile. 
  
Clasele de gătit vegetarian. 
    
DETALII	  despre	  servicii	  incluse	  in	  preț:	  
 
Ce câștigi dacă vii? 
  

ü Mulți prieteni noi din România și alte ţări. 
ü Vei ști cum să folosești remedii naturale pentru tratamente acasă. 
ü Drumeții, concursuri, focul de tabără și multe alte surprize. 

  
Ce perzi dacă nu vii? 
  

ü Nu vei învața exercitii pentru tratarea durerilor de spate, genunchi, șold 
și umăr.  

ü Ne vei beneficia de măsurători și analize gratuite cum ar fi: tensiunea 
arterială,  greutate, procentul de grăsime din organism, indicele de 
masă corporală, procentul de ţesut muscular din organism,  procentul 
de grăsime viscerală (pe organele interne), glicemia, colesterolul, 
testarea forței musculare, testarea rezistenței, spirometrie, 



pulsoximetrie, testul computerizat, vârsta sănătatii, consiliere medicală 
și kinetoterapie, masaj și multe alte servicii și programe incluse în 
costul taberei. 

  
Detalii prețuri: 
Adulți       Copii:  
540 ron/pers. – 4 persoane în cameră  250 ron/copil – 3-14 ani 
650 ron/pers. – 2 persoane în cameră   Gratuit pentru copii 0-3 ani 
800 ron/pers – 1 persoană în cameră Al treilea copil din familie 

gratuit!! 
 
Persoanele care se înscriu și confirmă prin plata avansului înainte de data de 
15 iunie vor beneficia de 10% discount: 
 
Adulți: 
 

Preț întreg (lei) Reducere  pentru 
înscrierile până la 15 iunie 

4/camera 540 490   
2/camera 650 585 
1/cameră 800 720 
Copii:   
0-3 ani Gratuit Gratuit 
3-14 ani 250 225 
   
Pentru copii între 4 și 12 ani vom asigura un program special: 
 
 
Tabăra de Copiii – Gândește Cutezător! J  
Jocuri, cântece, poezii, curse cu obstacole, drumeții, foc de tabără, lecții 
distractive de sănătate, activități sportive și multe alte surprize.  Îi așteaptă cu 
drag pe copiii care vor veni în tabără. 
  
Lucruri ce vă sunt necesare: 

Ø agendă şi pix pentru notițe; 
Ø șlapi pentru baie și duș; 
Ø pelerina de ploaie, umbrelă; 
Ø trening și izolator pentru gimnastică; 
Ø recipient apă pentru uz personal; 
Ø încălţăminte impermeabilă pentru mers pe munte (ideal bocanci), rucsac 

pentru excursiile organizate; 
Ø trusa igienă personală, prosop 
Ø ANUL ACESTA VOM MERGE PE JOS MAI MULT DECÂT DE OBICEI 
Ø ZÂMBETUL ȘI BUNA DISPOZIȚIE!  

  
   
ÎNSCRIERE! 

Ø Pentru înscriere vă rugăm să ne contactaţi telefonic. 



Ø Să achitaţi un avans de: 
* copii 3-12 ani:  150 Ron         
* Adulți: 300 Ron 

Ø Pentru avans, vă rugăm să trimiteţi banii prin poștă sau prin transfer bancar.  
Adresa noastră: Daniel Seniuc, Centrul de Medicină Lifestyle Herghelia, O.P. 
Ceuașu de Câmpie, 547144, județul Mureș, România. 
Cont bancar: Contul IBAN: RO62 RZBR 0000 0600 0837 9786 deschis la 
RAIFFEISEN BANK, titular Seniuc Pavel Daniel. 

Ø La depunerea banilor vă rugăm să specificaţi: „Tabăra de sănătate“, 
numele şi prenumele dv.  

Ø Dacă nu aţi fost sunat în intervalul de o săptămână de la trimiterea banilor, 
pentru a primi confirmarea înscrierii, vă rugăm să ne sunaţi cât mai curând. 

Ø Dacă intervin probleme şi se doreşte retragerea, condiţiile sunt următoarele: 
* pentru retragerea care se va face până la data de 15 iulie 2017 se va plăti o 
taxă de 20 Ron. 
* pentru a fi posibil să vă retrageţi după 15 iulie 2017 fără să pierdeţi avansul, 
găsiţi o altă persoană dispusă să vină în locul dumneavoastră. 
  
Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul de telefon: 
0372 778 809 sau 0746 936 229  
  
Cum se ajunge la Tabără? 
1. Cu mașina personală pe ruta Brașov-Sibiu (E68), în localitatea Porumbacu de Jos 
se virează către Porumbacu de Sus (6 km), iar la ieșirea din localitate urmați semnele 
pentru „Tabăra de Sănătate”.  Campusul Porumbacu se află la 4 km pe drumul 
forestier pietruit. 
2. Dacă veniți cu trenul: zona este tranzitată de trenurile care circulă pe rutele –
București N.-Sibiu, Brașov–Sibiu, Făgăraș–Sibiu. Stația la care trebuie să coborâți 
este AVRIG. De acolo vă vom lua cu microbuzele instituției (17 km).  
  
Vă recomandăm să ajungeți între orele 13:00 și 17:30, pentru a avea timp să vă cazați 
și să fiți gata pentru programul de seară. (CINA: 18:30, Programul festiv de 
deschidere: 19:30) Pentru cei care ajungeți înainte de ora 16:00 vă așteaptă o surpriză 
plăcută J… 
 
Așa cum ați observat deja, anul acesta plecarea din tabără va fi vineri. Ne cerem 
iertare pentru acest inconvenient. Acest aspect nu depinde de noi. 
  
Va rugăm să ne sunați pentru a confirma sosirea și condițiile de transport! 
  
Vă aşteptăm cu bucurie,  
Daniel Seniuc și echipa Taberei 
 


