
 

ŞCOALA ALTFEL LA CAMP VIRTUS 

29 mai – 9 iunie 2017 

În cadrul Programului Şcoala Altfel 2017 asociaţia Virtus Antiqua organizează 

activităţi practice în aer liber, cu profil istoric (Antichitate), la CAMP VIRTUS, 

în satul Sălicea, lângă Cluj, în perioada 29 mai – 9 iunie. Activităţile se 

adresează elevilor din clasele 1 -12. 

Vizita la Camp Virtus: 

 -         vizita durează ca. 80 minute şi cuprinde activităţi la mai multe ateliere organizate simultan la care 

elevii participă prin rotaţie. Turele de ateliere încep zilnic de la orele 10, 11.30, 13 şi 14.30. Anul acesta 

organizăm următoarele ateliere interactive: 

 TIR CU ARCUL (în condiţii de siguranţă, cu arcuri pentru copii) 

 ECHIPAMENTE MILITARE – daci, romani, gladiatori (prezentare, probare, realizare fotografii 

cu replici după echipamente dacice şi romane etc.) 

 VIAŢĂ COTIDIANĂ ÎN ANTICHITATE (atelier senzorial - ghicire după miros a unor plante 

cunoscute şi necunoscute în Antichitate; atelier intuitiv – descoperire corespondenţe între obiecte 

contemporane şi replici după obiecte antice cu aceeaşi funcţie; realizare fotografii) 

 JOCURI ANTICE (prezentare şi implicare directă în jocuri romane precum Rota) 

 ANTRENAMENT (instruire în mişcări de luptă, manevre şi antrenament antic, cu săbii şi scuturi 

de lemn, în condiţii de siguranţă) 

-         Oferim diplome de participare 

-         Posibilitate achiziţionare suveniruri (obiecte inspirate de civilizaţia dacică şi romană) 

Preţ: 15 RON/elev, însoţitorii de grup beneficiază de acces gratuit 

Programare: Pentru programări vă rugăm să ne scrieţi pe adresa contact@virtusantiqua.ro sau să ne 

telefonaţi: Dr. Ana-Maria Gruia, 0741114389. 

Date necesare pentru programare: ziua şi ora vizitei (de ales unul dintre intervalele orare 10-11.30, 11.30-

13, 13-14.30, 14.30-16), numarul de elevi, numele şcolii, localitatea şi clasa (clasele) – pentru adeverinţa 

de participare. 

Detalii practice: La Camp Virtus se poate ajunge şi prin satul Făget (la intrarea în Cluj-Napoca dinspre 

Turda – drum refăcut) şi pe varianta Sf. Ion din capătul cartierului Mănăştur. Există loc de parcare pentru 

autocare mici şi automobile în incinta Camp Virtus, iar pentru autocare mari la ca. 5 minute de Camp – vă 

rugăm să luaţi în considerare şi această întârziere. 

Despre noi: Echipa Virtus Antiqua include istorici de profesie, studenţi la diverse discipline, şi pasionaţi 

de istorie, cu experienţă de peste 10 ani în organizarea de astfel de activităţi interactive pentru tineret. 
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