
ÎNSCRIE-TE ÎN CLUBUL MONTAN
PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI NOGRAVITY CLUB

Ai un junior de 9+ ani căruia i-ar prinde bine prieteni noi, drumeții educative și
geoștiințe?

Clubul montan pentru copii și adolescenți NoGravity Club este cadrul în care juniorii se
pot iniția și perfecționa în educație montană și geoștiințe. Pentru a reuși acest lucru
organizăm periodic ture montane de una sau mai multe zile, tabere, precum și ateliere
teoretice și practice.

Cum devii membru?

Calitatea oficială de membru al clubului montan NoGravity este dată de achitarea
cotizației anuale de membru.

Cotizația anuală de membru este 200 lei. Aceasta poate fi achitată oricând* pe



parcursul anului, însă calitatea de membru trebuie reînnoită la începutul fiecărui an
școlar. Mai precis, calendarul de activități NoGravity Club începe de la 1 septembrie și
se termină pe 31 august anul următor.

În cazul familiilor cu mai mulți copii, al doilea frate beneficiază de o reducere 25%, iar
al treilea frate beneficiază de o reducere de 50% la plata cotizației.

Membrii NoGravity Club au următoarele avantaje:

● Pot participa** la cele 6 excursii de 1 zi organizate special pentru membrii
clubului pe tot parcursul anului***.  În cadrul acestora, participanții își vor
acoperi singuri costurile de transport și masă plus o taxă de 35 lei / participant
pentru cheltuieli logistice;

● La 3 dintre aceste excursii vor putea participa și părinții. În cadrul acestor
„ședințe”, participanții își vor acoperi singuri costurile de transport și masă plus
o taxă de 35 lei / participant pentru cheltuieli logistice;

● O reducere de 25% la orice proiect NoGravity de o zi pentru copii și adolescenți;
● Consultanță gratuită la alegerea echipamentului și a traseelor montane.



Calendarul excursiilor pe septembrie 2022 – august 2023 este următorul:

● Sâmbătă, 1 octombrie, Predeal – Cabana Susai și retur (ședință cu părinții);

● Duminică, 30 octombrie, Gura Diham – Poiana Izvoarelor – Cabana Diham –
Gura Diham;

● Sâmbătă, 18 ianuarie, Predeal – Cabana Gârbova – Azuga (ședință cu părinții);

● Duminică, 26 februarie, Fântâna lui Botorog – Cabana Curmătura – Prăpăstiile
Zărneștilor – Fântâna lui Botorog;

● Sâmbătă, 25 martie, Brașov – Tâmpa (ședință cu părinții);

● Duminică, 30 aprilie, Valea Berii – Cabana Ciucaș – Vârful Ciucaș și retur.

Atelierele, drumețiile și activitățile dedicate membrilor clubului, suplimentare celor 6
excursii gratuite, sunt opționale și se vor achita separat.



Actele necesare înscrierii sunt:

● Cerere de adeziune ca membru susținător;
● Pentru consultare, un extras din Statutul Asociației – Scop, Valori, Patrimoniu și

Membrii ai Asociației NoGravity Educațional.

Observații importante:

● Pot deveni membrii NoGravity Club copiii de peste 9 ani, autonomi și
independenți și cu stare de sănătate bună;

● *Valoarea cotizației rămâne constantă (200 lei), indiferent de momentul din an
când este achitată;

● **Participarea la oricare din excursiile NoGravity este condiționată de o stare de
sănătate și de fitness bune, precum și de utilizarea unui echipament montan
adecvat, adaptat anotimpului și condițiilor meteo.

● ***În cazul în care membrii cu cotizația achitată la zi nu pot participa la una sau
mai multe excursii destinate membrilor, acestea nu se reportează.

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne scrieți la contact@nogravity.ro.

https://drive.google.com/file/d/1izbZDxffEVz0_w5_eZrVYOtRFlUhqbWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBipuvtU-AsPZKwQP7zkr1ODYnTa1z_Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBipuvtU-AsPZKwQP7zkr1ODYnTa1z_Z/view?usp=sharing
mailto:contact@nogravity.ro

