Detalii de
organizare

INTRODUCERE
Satul de vacanță Integro poate fi pus la dispoziţia grupurilor care doresc să
organizeze diverse conferinţe, tabere, întâlniri, într-un peisaj montan deosebit, la
preţuri avantajoase.
Capacitatea totală de cazare a satului de vacanta este momentan de 120 de locuri
distribuite în 4 cabane. În plus, deţine diverse facilitaţi sportive şi un pachet de
programe pentru toate gusturile şi vârstele. Aceste facilităţi se pot utiliza atât vara cât
şi în timpul iernii.

DETALII DE ORGANIZARE
Sperăm ca timpul pe care îl petreceţi la satul de vacanta Integro să fie unul bun, care
să faciliteze împlinirea obiectivelor stabilite pentru această perioadă. Pentru o cât
mai bună organizare vă punem la dispoziţie următorul material.
Primul ajutor
Vă punem la dispoziţie un punct de prim ajutor in cazul unor mici accidentări. În caz
de urgenţe minore se poate apela la medicul din Lunca Bradului iar pentru urgenţe
majore la serviciile de urgenţă din Reghin sau Tîrgu Mureş. În cazul în care aveţi
nevoie de mai multe medicamente sau de alte produse, le puteţi achiziţiona înainte
de a veni sau, după ce veniţi, de la punctele farmaceutice din Lunca Bradului, Topliţa
sau Reghin, în schimb aceasta presupune cheltuieli de timp şi combustibili.
Repartizarea în camere
Pentru repartizarea în camere vă sugerăm să folosiţi documentul tabelar denumit
repartizarea in camere, unde aveţi numărul camerei, localizarea ei, şi puteţi scrie
numele celor care vor fi în camera respectivă.
Echipamente sportive
Vă punem la dispoziţie o magazie cu echipamente sportive care este dotata cu mingi
de volei, fotbal, baschet, tenis, rachete tenis, fileuri de volei, palete batminton, si
altele, de la care veţi avea o cheie. Vă rugăm să desemnaţi o persoană din grupul
dumneavoastră care va fi responsabilă de inventarul acestor echipamente.
Activități sportive
Activitățile sportive se împart in 3 grupe și anume: activități înalte, activități joase și
bază sportivă. Pentru elementele joase ale cursului cu obstacole vă punem la
dispoziţie materiale şi un timp de instruire de cel puţin o oră pentru liderii de activităţi
pe care îi veţi stabili și care vor prelua responsabilitatea acestor activități. În ce
privește activitățile înalte integro pune la dispozitia dumneavoastra 2 instructori
pregătiți în acest sens. În ce privește baza sportiva aceste sporturi, jocuri și activități
se pot desfășura fără nici un fel de supraveghere, cu exceptia joculi de painball. Vă
rugăm să stabiliţi și să ne comunicați orele si zilele în care doriţi ca să aveţi aceste
activităţi.

Este extrem de important ca în prima zi, înainte de orice activităţi să avem un timp
pentru instruire referitor la regulile generale ale cabanei, regulile activităților înalte şi
PSI, după care se va semna şi un proces verbal.
Pentru a vă ușura munca cu privire la activitățile sportive v-am pregătit un document
denumit ”Manual de Activități”. Acest manual cuprinde toate activitățile sportive și de
agrement ce pot fi practicate la Satul de Vacanță Integro, regulile și modul de
practicare al activităților, numărul de persoane/oră, moduri de organizare și de
împărțire a echipelor, etc...
Servirea mesei
Nu avem ore fixe pentru servirea mesei aşa că mesele pot fi servite la orele la care
doriţi. În cazul în care doriţi să faceţi modificări ale meniului este important să ne
comunicaţi aceste modificări cu cel puţin două săptămâni înainte de perioada
rezervată.
Foc de tabără
Integro vă pune la dispoțitie un loc special amenajat pentru construcția și aprinderea
focului de tabară. Totodată in jurul focului, veți avea posibilitatea amplasării băncilor
de exterior. In ce priveste combustibilul pentru focul de tabără acesta trebuie
procurat de catre dumneavoastra căutând în pădure crengi căzute şi alte bucăţi de
lemn asigurându-vă că vă încadraţi în condiţiile legale impuse de ocolul silvic.
Drumeţie
Dacă doriţi să organizaţi o drumeţie vă rugam să ne anunţaţi la sosire in legătură cu
ziua in care a-ţi vrea sa se desfăşoare.
Echipamente
Vă punem la dispoziţie o staţie de amplificare, un DVD player, TV, videoproiector,
ecran de proiecţie. De asemenea, contracost vă punem la dispoziţie un xerox ( 0,15
ron/pagina). Toate acestea sunt în bună stare de funcţionare. În cazul în care
observaţi că apar ceva probleme legate de funcţionarea acestora vă rugăm să ne
anunţaţi imediat.
Programe TV
În cazul în care există programe TV pe care doriţi să le urmăriţi cu întregul grup sau
cu o parte din participanţi vă rugăm să ne comunicaţi pentru ce program şi unde
doriţi să instalăm echipamentele.
Magazin
Datorită solicitărilor, am decis deschiderea unui mic magazin cu îngheţată, dulciuri,
răcoritoare, etc. Intenţia noastră este ca să îl deschidem după fiecare masă timp de
aproximativ 30 minute si seara înainte de stingere. În cazul în care doriţi să nu fie
deschis deloc sau să fie deschis la alte ore vă rugăm să ne comunicaţi.
Internet
Punem la dispozitia dumneavoastra o conexiune la internet 3g furnizata de orange,
iar accesul se realizeaza printr-un rooter wireless.

Jocuri de interior
Vă punem la dispoziţie o serie de jocuri de interior:
Colosseum
Ticket to ride Europe
Coloniștii din Catan
Activity original
Rețeaua energetică
Remi
Ligretto
Tic tac boom
Quatrene 3d
Uno
Monopoly
Șah
Set poker 8 persoane
Table
Cărți de joc
Persoana responsabilă de magazin este responsabilă şi de jocurile de interior.
Acestea pot fi împrumutate pe baza unui act de identitate pentru jucarea și
practicarea lor în timpul liber.
Chei
Din motive de siguranţă daca doriţi să încuiaţi uşile la camere va punem la dispoziţie
chei pentru acestea, însă doar în schimbul unui buletin sau al unui carnet de
conducere, pentru a preântâmpina o eventuala pierdere sau uitare a cheii.
Avem rugămintea ca în momentul sosiri grupului în satul de vacanță să aveţi
desemnate persoane pentru:
Primul ajutor, echipamente sportive, curs cu obstacole / elemente joase,
echipamente audio / video.
şi să aveţi stabilite detaliile referitoare la:
Repartizarea în camere, servirea mesei, focul de tabără, drumeţie,
program tv, program magazin.

