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Canioane: Bobot, Drăstănic, Râmnuţa, Ţăsna
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Şcoala oferă tuturor iubitorilor de canyoning      

posibilitatea specializării în tehnicile specifice coborârii 

canioanelor.

În cadrul şcolii vor fi parcurge canioanele: 

Bobot, Drăstanic, Râmnuţa, Ţăsna.

Cine…

Asociaţia Română de Canyoning 

organizează

       ŞCOALA  NAŢIONALĂ  de  CANYONING 

                                      ediţia XXIII  

                   pentru începători şi avansaţi

Cine poate participa …

Taxa de participare ...

Este de 490 lei pentru începători, cât şi pentru 

avansaţi. 

Taxa include: şcolarizare, suport de curs, diplomă de 

absolvire, echipament colectiv, sală pentru lecţii 

teoretice, magazie, parcare. 

Toate formularele şi fişele necesare se găsesc pe 

www.canyoning.ro.

 Locul şi 
Perioada ...
Acţiunea se va desfăşura pe Valea Cerna

(Munţii Mehedinţi şi Cernei), 

în perioada  8 - 15 mai 2016.

http://www.canyoning.ro/
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Prezentarea obligatorie la începutul şcolii a 
următoarelor documente: 
- asigurare de accidente valabilă pe întreaga perioadă 
a şcolii, 
- aviz medical cu menţiunea „apt pentru practicarea 
sporturilor montane”, 
-acordul legalizat al părinţilor sau tutorilor pentru 
participanţii care nu au împlinit 18 ani. 
- condiţia de înscriere la nivelul avansaţi este dovada 
absolvirii unui curs de nivel începători. 
Vârsta minimă este de 14 ani pentru începători şi 16 
ani pentru avansaţi.

Cazare ...
Cazarea se va face la Pensiunea “Dumbravă”, situată 
pe Valea Cernei, la “kilometrul 12”, amonte de Băile 
Herculane. Este o construcţie nouă şi modernă 
ridicată de Ioan Dumbravă pe vechea temelie a fostei 
cabane Valea Cernei. Iluminatul electric este asigurat 
de o microhidrocentrală, iar apa din izvorul Ogaşului 
Tăsna. 

Oferta de cazare este dispusă în:
- o cameră cu 7 locuri (20 lei/persoană/zi),
- 13 camere cu două locuri (80 lei camera/zi), 
- 8 camere single (70 lei camera/zi), cu pat 
matrimonial suficient de mare pentru 2 persoane,
-  1 apartament cu 5 locuri (160 lei/zi). 
 

Masa ...

Se poate organiza şi servi masa de seară la preţul de 
16 lei/porţia. Cei care doresc masa de seară sunt 
rugaţi să confirme acest lucru în formularul de 
participare.

Condiţii de participare 
…
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Echipament Începători Avansaţi

• costum de neopren complet, plus ciorapi, mănuşi, cagulă din neopren 
(grosimea de 4 sau 5 mm este un bun compromis supleţe/izolare),

• cască de protecţie (pentru sporturi acvatice sau montane),

• ham (ajustabil pentru canyoning sau escaladă, cu posibilitatea de montare a 
unui coborâtor, se poate utiliza şi cel de speologie cu verigă centrală) + lonjă 
dublă (confecţionată din coardă dinamică de minim 9 mm grosime), 

• coborâtor de tip 8 sau Piranha,

• 5 carabiniere (din care 2 cu siguranţă),

• 1 scripete,

• 1 fluier,

• 1 carnet  şi 1 pix,

• un sac de transport, împreună cu: un sac etanş şi un bidon etanş de maxim 6 
litri care să conţină: frontală electrică etanşă, folie de supravieţuire, brichetă, o 
sursă de încălzire (spirtieră, primus sau lumânări, etc.), recipient pentru apă,

• 2 blocatoare: 1 Croll + 1 Basic (eventual 1 Shunt), 1 pedală pentru Basic, 1 
întinzător sau vestă pentru Croll,

• 5 carabiniere cu siguranţă  (preferabil de tip HMS sau D),

• 1 coborâtor de tip 8 de rezervă,

• 2 - 3 bucle de chingă pentru amaraje,

• 2 - 3 bucle express cu carabiniere cu siguranţă (în afara de cele 5 carabiniere 
cu siguranţă menţionate mai sus),

• 1 mică trusă medicală,

•1 scripete,

• 1 cuţit sau briceag,

• 1 trusă de spituri, care să conţină ciocan, tamponor, cheie de 13, tub şi spituri,

• 1 mască de scufundare.

 Întreg echipamentul necesar şcolii trebuie să fie certificat de normele CE. 

Echipament necesar şi obligatoriu
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Numărul de locuri este limitat. 
Dimensionarea şcolii permite un număr de maxim 20 cursanţi, motiv pentru care înscrierile 
se vor face în ordinea confirmării achitării taxei de participare.
Înainte de efectuarea plăţii vă rugăm, verificaţi numărul de locuri disponibile.

Întâlnirea va fi la data de  8 mai 2016, până cel târziu la ora 17.00. 
Plecare participanţilor va fi în 15 mai 2016, începând cu ora 12.00.

Ultimele informaţii despre cazare, condiţiile de participare referitoare la acte şi 
echipamentul necesar, vor fi specificate în Circulara 2. 
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