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Detalii transport:  
 
Înscrierile se vor face luni, 18 octombrie 2021, în intervalul orar 14:00 – 16:00. Prima sesiune 
va începe luni de la ora 17:00. Programul conferinței se va încheia vineri, 22 octombrie 2021, la 
ora 10:30. 
Cu maşina: tabăra se află pe la jumătatea distanței dintre localitățile Miercurea Ciuc și 
Odorheiul Secuiesc (cam la 25 km de fiecare localitate) și la 2 km de Vlăhița. 
Număr de telefon tabără (poate fi folosit doar pentru îndrumări legate de drum): +40 735 502 
401 
Adresa:  Vlăhița, DN13A, Borna de kilometraj 107 
GPS: 46° 19' 16.4" N (46.322111)   25° 33' 46.3" E (25.562911)  
Cu trenul: sunt trenuri către Miercurea Ciuc, care se află la aproximativ 25 km de Vlăhița. Va 
trebui să ne informați în avans dacă aveți nevoie să fiți preluaţi de la gară. 
Zboruri: cel mai apropiat aeroport internațional este la Cluj-Napoca. Se află la 209 km de 
Vlăhița și la aproximativ 3 ore și 45 de minute de condus cu mașina. O altă variant ar fi 
Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, care se află la 257 km de Vlăhița și la 
aproximativ 4 ore de condus cu mașina. 
 
 
 
 

Cazarea:  
 
Persoanele de același gen vor împărți camera. În funcţie de numărul de persoane, e posibil să 
putem pune la dispoziţie un număr limitat de camere pentru cuplurile căsătorite. 

Costuri de însciere & plată:  
 
Costul pentu participarea la conferință este de 430Ron per lucrător/ persoană. Preţul include 
toate faciltățile conferinței, cazarea, toate mesele și pauzele de cafea. 
În incinta conferinţei va fi pus la dispoziţie un mic bufet ce va funcţiona doar cu plata în 
numerar pentru a cumpăra apă, ciocolată și alte gustări. 
Se cere un avans de 150Ron care treburie plătit în momentul înscrierii și care nu poate fi 
returnat (există şi posibilitatea de a plăti integral toată suma dacă se doreşte). Sunt disponibile 
doar 100 de locuri, iar data limită de înregistrare este 20 septembrie 2021. 
În cazul în care nu puteți plăti costul parţial sau integral, vă rugăm să citiți informaţiile de la 
pagina 2 cu privire la bursele de sponsorizare. 
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Plățile: 
Avansul pentru înscriere se poate face prin transfer bancar/ prin depunere la banca ING în 
următorul cont bancar: 
Titular contul: Pidgeon Amanda  
Număr cont (IBAN): RO20INGB0000999910585773 
(Restul sumei care rămâne de achitat se poate depune în același cont (de preferat) sau se 
poate aduce în numerar la conferință.  
IMPORTANT: atunci când faceți transferul bancar, vă rugăm să menționați la descriere   
„RWN21reg + numele de familie”. 
 
Ca alternativă, pentru cei care preferă să facă transferuri internaționale, plăţile se pot efectua 
accesând website-ul Pioneers of Australia pe www.pioneers.org.au/give. 
IMPORTANT: Sub secţiunea ‘My Donation is for’ (donaţia mea este pentru) scrieţi ‘Rroma 
Conference Fees’ (taxă de participare pentru Conferința Lucrătorilor cu Rromi) și vă rugăm să 
ne scrieți pe adresa de e-mail rromaworkers.ro@gmail.com, în care să ne înștiințați de plata 
efectuată în acest mod. 

Sponsorizări financiare: 

Suntem conştienţi de faptul că unii lucrători ar putea întâmpina dificultăţi în acoperirea 
integrală sau parţială a costului de participare la conferinţă. Deşi ne-ar face plăcere să avem o 
modialitate prin care toată lumea să poată participa, această binecuvântare a sponsorizărilor va 
fi disponibilă în limita donaţiilor primite. În cazul în care aveți persoane care vă susțin financiar, 
vă încurajăm să promovați opțiunea noastră de „Dă mai departe”, în special pentru a-i ajuta pe 
lucrătorii locali cu rromi să poată participa. Dacă deja ați beneficiat de o sponsorizare financiară 
la o conferință anterioară, vă încurajăm să plătiți cel puțin parțial înscrierea la această 
conferință, pentru a permite și altor lucrători să beneficieze de această binecuvântare.  

Puteți da mai departe? 
Puteți dona €105 (sumă ce include costurile administrative și resursele puse la dispoziţie 
pentru conferință) (AUD$165; USD $120)? Dacă da, acest lucru îi va oferi posibilitatea UNUI 
lucrător cu rromi să participe la întreaga conferință, cu cazarea și masa incluse!  
Sperăm să avem disponibile cel puţin 50 de sponsorizări financiare.  
 
Pentru a deveni sponsor financiar sunt necesari doi paşi: 
Pasul 1) Accesați www.pioneers.org.au/give și urmați pașii pentru a putea face donația. 
IMPORTANT: sub secţiunea la ‘My Donation is for’ scrieți ‘Rroma-Workers’ (lucrători cu rromi). 
Pasul 2) Trimiteţi un mesaj pe adresa de e-mail rromaworkers.ro@gmail.com și spuneți-ne 
numele dumneavoastră, locația și că ați contribuit financiar folosind website-ul Pioneers of 
Australia. 
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Prezentarea Lucrării: 
 
Este minunat să putem împărtăși unii cu alţii și să învățăm de la frații și surorile noastre în 
Hristos. Indiferent dacă simțiți că lucrarea dumneavoastră este înfloritoare sau că are 
probleme, cu toții avem ca scop creșterea și consolidarea lucrărilor pe care le facem, precum şi 
a relațiilor noastre personale cu Hristos. 
 
La conferință, fiecare echipă (sau persoană, dacă nu faceți parte dintr-o echipă) va avea ocazia 
să împărtășească într-o prezentare de 10 minute (cu traducere cu tot), despre cum arată 
lucrarea în momentul de faţă (dinamica echipei, activitățile regulate sau unice etc). Aceasta va 
include împărtășirea aşteptărilor, a viziunii și a dorinţelor pentru următorii doi ani. De 
asemenea, la finalul prezentării, ne vom ruga împreună pentru lucrarea dumneavoastră. 
 
Vă rugăm să veniți cu prezentarea pregătită în prealabil. Puteți arăta video-uri sau prezentări 
powerpoint etc. (Fiecare prezentare va avea alocat un timp limitat pentru a ne asigura că 
fiecare participant are ocazia să îşi prezinte lucrarea). 

Partajarea resurselor: 
 
Există o abundență de programe de lucrări, de curiculum-uri, de materiale tipărite, de 
devoționale, de website-uri etc. deja disponibile pentru lucrarea cu rromi. Dorinţa noastră este 
aceea de a fi mai eficienți în lucrările unde activăm şi mai uniți ca rețea. Un mod eficient ar fi să 
partajăm ceea ce avem deja.  
 
Dacă deţineţi materiale pe care sunteţi dispuşi să le partajaţi cu alți lucrători cu rromi, vă 
rugăm să le aduceți cu dumneavoastră. Vă vom pune la dispoziție câteva mese unde vă veți 
putea expune materialele astfel ca toată lumea să le poată consulta pe toată durata 
conferinței. S-ar putea să doriți să puneţi la dispoziţie un formular de comandă pentru cărți 
etc., pe care ați dori să le vindeți.  
 
Atenţie – intenţia NU este aceea de a vă promova organizaţia, ci de a echipa și a împuternici 
colegii lucrători, pentru ca toți să-L putem face cunoscut pe Isus în comunitățile rrome.  
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Formular de înscriere (unul pentru fiecare persoană)  
Vă rugăm să tipăriți sau să scrieți cât mai citeț 
(Toate detaliile furnizate sunt confidențiale și vor fi stocate în siguranță în conformitate cu GDPR) 

 
 
Prenume: ___________________________ Nume de familie: ___________________________ 
Nume preferat (pentru ecuson): ______________________________  Gen: masculin / feminin 
Naționalitate: __________________________Data nașterii: _____/______/______ (ZZ/LL/AA) 
Pașaport / Carte de identitate (pentru Centrul de Conferință): _____________________________ 
Adresă de e-mail: _________________________________________________________________ 
Număr telefon (fix): ________________________ (mobil): _________________________ 
Adresă Skype: _________________________Nume pe Facebook: ________________________ 
Adresă de reședință:  ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Adresă poștală (dacă este diferită): ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Limba maternă:   română,   engleză,   altă limbă: ________________________________ 
Ce alte limbi vorbiți și cât de fluent? ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Mărime tricou (încercuiți):    S    M   L    XL   XXL 
 

 
 
Pe cine ar trebui să contactăm în caz de urgență?  
Prenume: _________________________  Nume de familie: ____________________________ 
Relația:  ____________________ Număr de telefon persoană de contact: ____________________ 
Aveți probleme medicale sau alergii alimentare de care ar trebui să știm? (vă rugăm să specificați) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Detalii personale & de contact:  
 

Detalii medicale/în caz de urgență:  
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Sunteți cu o organizație în România?   Da  /  Nu  
Nume organizație:  ______________________________________________________________ 
Adresa din România a organizației: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Adresa internațională a organizației (dacă este cazul):  ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Echipa / numărul de telefon al Organizației din România: _________________________________ 
E-mail:  __________________________________________________________________________ 
Website:  ________________________________________________________________________ 
 

 
 
La ce oră estimați să ajungeți la Centrul de conferință? ___________________________________  
Aveți nevoie să fiți preluaţi de la gara/autogara din apropriere?   Da  /  Nu  
Dacă da, unde şi la ce oră veți ajunge?  ________________________________________________  
Daca plănuiți să conduceți, puteți lua și alte persoane din zona dumneavoastră?   Da  /  Nu 
Dacă v-ar putea lua cineva cu mașina din zona dumneavoastră, ați prefera să călătoriți cu cineva? 
(observaţie: dacă veți fi luat cu mașina, înseamnă că va trebui să împărțiți costul combustibilului cu 
cei din acea mașină)   Da  /  Nu    
 

 
 
Sunteți de acord să împărțiți camera cu cineva de același gen cu dumneavoastră?   Da  /  Nu 
Aveți cerințe speciale în legătură cu aranjamentele de dormit?   Da  /  Nu  
Dacă da, vă rugăm să specificați (ex. cupluri căsătorite):  __________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
Aveți nevoie de ajutor financiar pentru a putea participa la conferința RWN?   Da  /  Nu  
Dacă da, puteți contribui parțial la costuri?   Da  /  Nu 
De ce sumă aţi mai avea nevoie pentru a putea participa?  _________________RON 
 

Detalii echipă / organizație:  
 

Detalii transport:  
 

Cazarea:  
 

Costuri & plată: (pagina 2)  
 

Sponsorizări financiare: 
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Ați dori dumneavoastră / echipa dumneavoastră să faceți o prezentare a lucrării dumneavoastre? 
Da  /  Nu 

Cine (listați toate numele) va face parte din prezentarea dumneavoastră? ____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Aveți nevoie de vreun echipament anume pentru prezentarea dumneavoastă, de exemplu de un 
proiector, calculator și/sau boxe, de cineva care să vă asigure traducerea în engleză sau în 
română? (vă rugăm să faceți o listă)___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Plănuiți să aduceți cu dumneavoastă resurse pentru lucrare pentru ca alții să le consulte / cumpere 
pe parcursul conferinței?   Da  /  Nu 
 

Dacă cunoașteți website-uri sau link-uri pe care ați dori să le faceți cunoscute altor lucrători, vă rog 
să le tipăriți sau să le scrieți citeț mai jos pentru a le putea adăuga la biblioteca virtuală de pe 
website (website resource library):  
I)_______________________________________________________________________________ 
II) ______________________________________________________________________________ 
III)______________________________________________________________________________ 
IV)______________________________________________________________________________  
 

 

  

Prezentarea lucrării: 
 

Partajare resurse: 
 

Atenţie: conform regulamentului GDPR, înregistrându-vă pe website-ul Rețelei Lucrătorilor cu 
Rromi și/sau trimiţând documentele de înregistrare pentru a participa la conferința noastră, 
sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie folosite în cadrul Rețelei Lucrătorilor cu Rromi. 
Datele dumneavoastră nu vor fi distribuite sau utilizate în afara Reţelei. 

 

 

 

Vă rugăm să trimiteţi formularele completate prin:  
I)  poștă: Manda & Joshua Pidgeon (Rețeaua Lucrătorilor cu Rromi)  

 Str. Placajului Nr.5 
 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, cod 240579 

II)  e-mail: rromaworkers.ro@gmail.com 
III)  În cazul în care aveți acces la website-ul nostru, vă rugăm să completați 
formularul de înregistrare online. Astfel veţi scurta timpul de procesare. Vă 
mulțumim. 

 
 
 


