
Asociaţia Judeţeană de Orientare Cluj 

Asociația „Pro Orientare”, C.S. „Compass” Cluj şi C.S.”TranSilva” Cluj 

cu sprijinul Universității Babeș-Bolyai și a Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj 

 

Vă invită la concursul 

„ZIUA ORIENTĂRII PENTRU TOŢI” 

Etapa de primăvară 2023 – 31 martie 2023 

Parcul Iuliu Hațieganu 

  

La concurs pot participa toţi cei care doresc să parcurgă un traseu de orientare: 

elevi, studenţi, profesori, părinţi. Parcurgerea traseelor nu necesită cunoştinţe prealabile 

de orientare. Se vor primi instrucţiunile necesare la faţa locului. 

 

Concursul se desfăsoară în șase categorii: 
 

a – elevii claselor I.-II. 

A – elevii claselor III.-IV. 

Participanţii la aceste categorii (a, A) vor parcurge un traseu simplu, individual sau în 

grup de 2-3 persoane. Nu se face clasament, dar toţi din această categorie vor primi 

diplome şi dulciuri. 

B – elevii claselor V-VI. 

C – elevii claselor VII-VIII. 

D – elevii claselor IX-XII. 

E – adulţi (profesori, părinţi, studenţi, alţi doritori de a cunoaşte acest sport) 

 

Înscriere și validare; 

Înscierile se pot face prealabil prin completarea formularului sau la fața locului. 

Pentru a scurta timpul de pregătire a concursului vă rugăm să vă înscrieți prealabil: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1VUZc24Abn3WwD3UyGtckKgN5sPGfv

PFE_jcU5XLa6OubhA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

Profesorii care își înscriu elevii prealabil primesc adeverințe de participare la concurs. 



 Validare: Vineri, 31 martie 2023, începând cu ora 15, în Parcul Iuliu Hațieganu 

(fostul Parc Babeș).  

Centrul de concurs se află în apropierea clădirii Facultății de Educație Fizică și 

Sport a Universității Babeș-Bolyai, ce poate fi accesat dinspre poarta de la malul 

Someșului. https://www.google.com/maps/@46.7662393,23.5632192,18z  
 

Locația centrului de concurs în Parcul Iuliu Hațieganu: 
 

 
 

Startul se va da după validarea / înscrierea tuturor celor care se prezintă la concurs. 
 

Premierea va avea loc după sosirea tuturor participanţilor, aproximativ la ora 18,00. 

Vor fi premiați cu diplomă, medalii și dulciuri primii trei clasați la fiecare categorie, 

excepție categoriile a și A, unde se premiază fiecare participant. 
 

Pentru alte informații legat de concurs vă puteți adresa la jancsikp@gmail.com. sau la 
telefon 0740 083022 (Jancsik Péter). 
 

Vă dorim mult succes! 
 
 

Preşedintele Consiliului Director Asociația „Pro Orientare” 
Jancsik Péter 


