
<b>Oferta verii - Tabere studentesti pe gratis </b>
Chiar daca sesiunea bate la usa, studentii sibieni se pot gandi deja la vacante la mare si la munte ... pe
gratis. Un bilet din cele aproape 5.000 de locuri "costa" o cerere depusa la secretariatul fiecarei
facultati. 
  
  Studentii sibieni isi pot face bagajele pentru a-si petrece vacanta la mare sau la munte, fara sa plateasca.
Oferta este limitata, iar studentii trebuie sa indeplineasca unele criterii pentru a fi recompensati cu
vacante. Agentia pentru Sprijinirea Studentilor pune la dispozitie gratuit 4.994 de locuri de tabere, din
care 3.000 la mare, iar restul la munte. Cei care vor prinde bilete vor pleca in vacanta in sezonul de varf,
in perioada 13 iulie - 31 august, in serii de saspte zile. Taberele la mare sunt organizate la Costinesti,
Neptun si Eforie Sud, iar cele de la munte - la Paraul Rece, Garbova, Sinaia, Sibiu-Paltinis si
Sibiu-Santa. Pentru a obtine un bilet pe gratis studentii trebuie sa depuna o cerere la secretariatele
facultatilor unde urmeaza cursurile superioare. Data limita de depunere a solicitarilor este 31 iunie.
"Castigatorii" biletelor vor fi desemnati de conducerile facultatilor pe baza unor criterii precum - note
obtinute, implicarea in diferite activitati educationale etc. Numarul locurilor alocate pe facultati este
limitat si calculat in functie de marimea acestora. Biletele vor fi distribuite de Casa de Cultura a
Studentilor Sibiu pe baza listelor aprobate.
  
  Cei care vor sa imbine in timpul vacantelor educativul cu placutul au parte de o oferta cel putin la fel de
tentata, bazata pe concursuri. Paraul Rece va gazdui, intre 13 si 20 iulie, scoala de vara cu tema "Egalitate
de sanse". "O alta scoala de vara se va desfasura sub titlul  si se va desfasura in perioada 17-24 august ,la
Neptun. Aceeasi statiune de pe litoral va fi locul unde se va organiza tabara de vara cu tema . Studentii
care sunt interesati de aceste teme, dar si de o vacanta la mare trebuie sa comnpleteze intai un formular ce
se va gasi in curand pe site-ul Agentiei, www. AGENTIASTUDENTILOR.ro. Pe baza acestor formulare
vor fi selectati studentii participanti", a explicat Liliana Popescu, director Casa de Cultura a Studentilor
Sibiu. In total, pentru cele trei tabere cu tematici au fost alocate 300 de locuri. Ca o noutate, anul acesta se
pot inscrie la scolile de vara organizate de Agentie si studentii care invata la universitati particulare
acreditate.  
  
  Iulia NAGY
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