
Sute de copii au renuntat la biletele de tabara
Inundatiile din ultimele zile “i-au bagat in sperieti"  pe cei mai multi dintre parintii care urmau sa-si
trimita copiii in vacanta, la mare sau la munte. Serii intregi de elevi din tara care planuiau sa-si petreaca
sapte zile in judetul nostru, precum si elevi sibieni care isi achizitionasera bilete in tabara au renuntat la
ele.
  
  Aproximativ jumatate dintre copiii care planuiau sa-si petreaca sapte zile in taberele din judetul Sibiu au
renuntat la bilete. Aceasta doar in perioada 17-24 iulie, cand 200 de elevi din cei peste 400 care urmau sa
vina la Ocna, Paltinis, Cisnadioara sau Raul Sadului au hotarat ca este riscant, din cauza inundatiilor. Cei
mai multi dintre cei care au renuntat sunt din Buzau, Bacau si Iasi. “Din cei 100 de copii, care aveau
bilete la Ocna Sibiului in perioada 17-24 iulie, doar 40 la suta au venit. Acelasi numar de locuri era
contractat si pentru tabara de la Cisnadioara, unde tot 40 la suta dintre ei si-au si “onorat"  contractul. In
plus, in tabara de la Paltinis, in aceasta serie erau asteptati alti 100 de elevi, dintre care doar 60 au sosit.
Totodata, un grup de 20 de copii din Iasi a renuntat la biletele de tabara de la Raul Sadului" , precizeaza
Stefan Firu, directorul Agentiei Taberelor si Turismului Scolar Sibiu. 
  
  Mai mult, serii intregi de copii care aveau bilete pentru perioada 25 iulie - 5 august nu au trimis
confirmarile de sosire, pana acum. Situatia nu este mai roz, nici pentru elevii sibieni care isi propusesera
sa mearga in taberele de la mare si la munte. 80 de copii, de la mai multe scoli din judet au renuntat la
locurile din tabara de la Eforie-Sud, programata pentru mijlocul lunii august, iar alti 40 au decis sa nu
mai plece in tabara de la Busteni. In plus, din fiecare serie de 40 - 50 de copii, aproximativ 10-15 au
renuntat la bilete. “Anul acesta a fost unul foarte greu pentru noi. Greva ceferistilor, amanarea
bacalaureatului cu o saptamana, iar acum inundatiile ne-au dat peste cap toate planificarile. Noi am
comunicat profesorilor din alte judete ca la noi nu sunt probleme, dar totusi foarte multi au renuntat la
bilete. Speram ca elevii sa vina in alta perioada, in caz contrar vom fi nevoiti sa le returnam banii" , mai
adauga Stefan Firu.    
  
  Din cei 100 de copii, care aveau bilete la Ocna Sibiului intre 17 si 24 iulie, doar 40 la suta au venit.
Acelasi numar de locuri era contractat si pentru tabara de la Cisnadioara, unde tot 40 la suta dintre ei si-au
si “onorat"  contractul
  
  Adina ALEONTE
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