Fundatia SNAGOV

Obiective legate de Zona Snagov (lac+padure) comunele: Snagov, Gruiu, Ciolpani:
1) creştere/dezvoltare sustenabilă/durabilă şi o bună utilizare/administrare a resurselor
(formulare de strategii, implementarea acestora) (transparenţă şi informare publică)
2) dezvoltarea/promovare: eco-turism şi iniţiativa privată (IMM)
3) ecologie / mediu / biodiversitate: protecţie şi conservare, monitorizare, proiecte
(custode) arii naturale protejate “Lacul Snagov” şi “Pădurea Snagov”
4) cultura, educaţie, învăţământ, pregătire profesională: colecţii, monumente, muzee,
obiective turistice şi culturale locale etc (istorie locală, etnografie, cultură orală, faunăflora- ecosisteme)

Tel/Fax/Robot: (+4) 021 323 9905 * Mobil: (+4) 0722 601 830 * office@FundatiaSnagov.ro
Şoseaua Snagov nr. 78, Snagov Sat, Snagov, 077165, Judeţul Ilfov, ROMÂNIA („Casa cu stuf”)
Mai multe detalii: www.FundatiaSnagov.ro * FORUM: www.FundatiaSnagov.ro/FORUM

Fundaţia SNAGOV şi partenerii săi
au plăcerea să vă invite în intervalul 20-21-22 August 2010 la „Zilele Culturale Snagov”

„Zona Snagov: Istorie locală, Rezervaţie Naturală, Curiozităţi interesante”
După acumulări de 5 ani de muncă şi cercetări cât şi prin sprijinul voluntarilor şi sponsorilor, avem plăcerea
să vă invităm şi prezentăm un grupaj de materiale, informaţii şi amintiri legate de Zona Snagov. Contăm pe
interesul şi sprjinul dvs. (ca cetăţeni, vizitatori, localnici, noi proprietari, elevi etc) şi mai ales pe sugestiile
dvs. – pentru a decide CUM şi CÂT merită a fi continuat demersul iniţiat de membrii Fundaţiei Snagov.
Dorim să înmulţim punctele de interes / atracţie din Zona Snagov şi să vă oferim un weekend interesant.
AGENDA
Zi / Ore
VINERI
20 Aug
10:00-10:45
[45min]

(Ver 1.0 – versiunea actualizata/finala e accesibila la: www.FundatiaSnagov.ro)

Activitate
***Cei care ajung mai devreme, sunt invitaţi să vizioneze colecţiile expuse***
DESCHIDERE EVENIMENT:
[10m] Introducere si prezentare (scop, context, relevanta, perspective/continuare)
[30m/prezentare] Prezentare succintă a principalelor colecţii de istorie locală
1) Snagov – Zonă de Odihnă şi Relaxare / Eco-Turism [istorie / prezent]
2) Vlad Basarab Ţepeş – Dracula [cea mai mare colecţie din lume!]
5 Colecţii
3) Rezervaţia Naturală Snagov: Biodiversitate / 2 arii naturale protejate
Muzeale
2) Etnografie şi Tradiţii Locale
despre
5) Personalităţi şi “Personalităţi”: bune şi (ne)bune, care au (pe)trecut pe la
Istoria
Snagov (70 identificate) * Comunism – Ceauşescu şi „echipa”
Snagovului
6) Sporturile nautice la Snagov (perspectiva istorica/prezent)*INAUGURARE
VINERI
„INSTRUMENTE” + CUM poţi afla mai multe despre Zona Snagov?
1) Harta zonei Snagov (de vânzare la sediul Fundaţiei + parteneri) [POI]
20 Aug
10:45-11:00 2) Varianta digitală (internet) de aflare informaţii despre Zona Snagov
[ 7m] Parcurgere (cu moderator) a site-ului www.FundatiaSnagov.ro şi noul site
[15min]
Mai multe www.snagov.ro * Calendar * Colectii poze + filme * filme YouTube
info despre [ 3m] FORUM-ul: Loc de discuţii/dezbateri interesante/utile despre Zona Snagov
Zona Snagov [ 3m] Lista PROIECTE şi REALIZĂRI - Fundaţia Snagov
[Cod:1]x2
Rezervaţia naturală Snagov (istoric, caracteristici, 2 arii naturale protejate,
VINERI
inventarierea faunei şi florei).
20 Aug
11:00-12:00 Ştiaţi că în zona Snagov se află circa 4700 de specii de floră şi faună, din care
circa 120 sunt protejate de lege (40 sunt chiar pe „Lista Roşie”!)
[60m]
Rezervaţia 1] Specificul / Relvanta patrimoniului biodiversitatii din Zona Snagov
2] Interesele partilor implicate * Cum am putea colabora, pentru binele tuturor
naturală
3] [15m] Prezentare imagini de Faună şi Floră din zona Snagov
Snagov
Biodiversitate 4] [15m] JOC (per grupuri - cu premii simbolice): Recunoaşterea speciilor şi
localizarea lor pe harta zonei Snagov
[Cod: 2]
5] [10m] Problemele şi Nevoile (de conservare) a Biodiversităţii–Zonei Snagov
6] Intrebari, Raspunsuri, Discutii, Propuneri, Concluzii, de realizat (urmare)
*** Ce beneficii/castiguri pot avea agentii economici din zona (dar si riveranii),
din sustinerea ariilor naturale protejate * Prezentare + Discutie de grup
Sunteti invitati sa explorati/vizitati colectiile si materialele expuse.
VINERI
In paralel vor fi derulate urmatoarele:
20 Aug
12:00-12:45 1) [20m] Prezentarea colectiei „Vlad Basarab Tepes” - Dl. Teodor Melnic
Pauză-Cafea (initiatorul / fondatorul colectiei)

Responsabil / Locaţie
Fundaţia SNAGOV
Ghid opţional
(disponibil la cerere)
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) (opţional) donaţie pt.
dezvoltarea colecţiilor.
3) Formular evaluare /
feedback.
Fundaţia SNAGOV
Proiecţie multimedia.
Preţ hartă: 15 lei
Formular evaluare /
feedback.
Fundaţia SNAGOV
Proiecţie multimedia.
Moderator: Custodele
Ariei Naturale Protejate
„Lacul Snagov”
(ANPLS)
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) (opţional) donaţie pt.
proiectele specifice
3) Formular de evaluare
* Toate aceste elemente,
vor fi reluate in zilele
urmatoare si prezentate
in bugete de timp
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AGENDA
Zi / Ore
Discuţii
Vizitare
VINERI
20 Aug
13:00-13:30
[30m]
Snagovul în
imagini
(posibilă
carte)
[Cod:3]

VINERI
20 Aug
13:30-14:15
[45min]
Prezentări
ale
invitaţilor
speciali

VINERI
20 Aug
15:00-16:30
[90m]
Sporturi
nautice
pe lacul
Snagov
[Cod:4]
VINERI
20 Aug
16:45-18:15
[90m]
Pescuitul
pe lacul
Snagov
[Cod:5]
VINERI
20 Aug
18:30-20:00
[90m]
„SCOICA”
istoriei
la Snagov

(Ver 1.0 – versiunea actualizata/finala e accesibila la: www.FundatiaSnagov.ro)
Activitate
2) [30m] 2 filme vechi (de circa 10-12 min fiecare) despre parcul / lacul Snagov
3) [5x5=25m] prezentarea succinta (circa 5min) a fiecarei colectii (ulterior si la
cerere - fiecare va fi prezentata in bugete de cate 20-30 minute fiecare)
4) discutii, intrebari si raspunsuri, exemplificari
Posibila carte de tiparit - „Zona SNAGOV in imagini, repere cronologice si
culegere de curiozitati”
Justificarea demersului / oportunitatii.
[10m] Prezentarea structurii lucrarii (cuprins, sectiuni relevante).
[10m] Prezentarea catorva curiozitati / corelatii / interpretati inedite (chiar in
premiera)
[10m] Discutii de grup:
a) Ce s-ar mai putea adauga? Ce lipseste? Cine ar fi interesat?
b) Oportunitatea tiparii unei astfel de carti (si modalitati de finantare: „Cat ati fi
dispusi sa platiti pentru un exemplar – cu ce cuprins?”; Ce tiraj sa aiba?
Subscriptie publica?)
* Multumiri aduse celor care (deja) au contribuit (enumerare) si invitarea altora
sa ne sprijine demersul (cu povestiri, poze, obiecte, comentarii si clarificari, cu
incurajari, cu bani pentru tiparire).
[45m] Mesaje ale principalilor invitati:
- Ivan Patzaichin – multiplu campion olimpic si mondial de canoe
- Teodor Petre – profesor/director, vice-primar, autor monografie comuna Gruiu
- localnici: nea Ploiesteanu, d-na doctor Trifu, Ionel Panis (reprezentant al
scriitorului local Anatolie Panis)
- Directorul APM-Ilfov - Peia Ninel / ARPMB / Academia Romana – Comisia
Monumentele Naturii / Apele Romane / Capitania lacului Snagov / ADR-BI
- Artha Parc – exemplu reusit de organizare si amenajare eco-turistica
- Ministerul Culturii – Colectii si Muzee / Institutul de arheologie / Muzeul
Antipa / Facultatea de biologie – Univ. Bucuresti / Ministerul Turismului
- Primariile: Snagov, Ciolpani, Gruiu * Consiliul Judetean Ilfov * Arhivele
Nationale * Politia locala si judeteana * Ocolul silvic ?local * Scolile din zona
- Mesaj din partea Sponsorului / Mesaje din partea voluntarilor
[15m] Intrebari si Raspunsuri – Mass Media / Comunicat de Presa
* Poza de grup * Scriere de impresii in catalogul colectiilor
* Contribuiţi la completarea / redescoperirea istoriei zonei Snagov (şi colecţii).
Sporturile nautice – pe lacul Snagov. Istoric, momente relevante (inclusiv
international). Potential, nevoi, posibile solutii, recomandari, actiuni.
[20m] Prezentare multimedia (cronologica): poze, timbre, efecte postale,
pachetul de tigari Snagov (singurul care avea un iacht ca emblema), personalitati
si recorduri, infrastructura existenta in prezent * Situatia curenta: nevoi si
perspective
* Amintiri si recomandari ale unor sportivi de renume international.
* Prezentarea bazelor si cluburilor sportive din zona Snagov. Nevoile lor.
* Cum putem extinde colectia inceputa? Cum o putem promova? Cine/ce face?
Pescuitul – pe lacul Snagov. Istoric, traditii, specii, recorduri (cel mai mare peste
– per tipuri).
[20m] Prezentare multimedia (cronologica): poze, timbre, efecte postale,
povestiri. Referinte istorice / cronologice.
[15m] Cum a fost organizat pescuitul pe lacul Snagov, de-a lungul timpului.
[10m] Exercitiu/Joc: „Recunoasteti: zona, anul, persoana, ce face?”
[ 7m] De fapt: de ce au nevoie pestii pentru a creste (si ce ii poate afecta?)
[ 7m] Ce ajuta/strica (dezvoltarea populatiilor de pesti, exploatare rationala)?
[ 5m] Cine si Ce am avea de castigat, daca ar exista din nou mult peste in lac?
[10m]Ce ar trebui sa isi doreasca comunitatea din zona Snagov, legat de pescuit?
Filmul „Desfasurarea” turnat in Snagov-Sat in 1954 (ecranizare dupa nuvela lui
Marin Preda - 1952). Corelat cu cartea „Destramarea” scrisa de Anatolie Panis
(scriitor local). Prima trateaza (idealist/propagandist) colectivizarea cu filmari
chiar in Snagov-Sat (in care existau arestati si trimisi la Canal). A doua carte,
prezinta (cu reprezentativitate la nivel national), cum „s-a pus problema” si apoi
s-a procedat, cam in intreaga tara cu desfiintarea colectivelor si aparitia „noi”
paturi sociale. Coruptie, furtul organizat din activele comunitatii, disparitia

Responsabil / Locaţie
normale.
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
Fundaţia SNAGOV
* Prezentare versiune
curenta (in lucru).
Proiecţie multimedia.
Moderator: Initiator –
Constantin Turmac
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) (opţional) donaţie pt.
dezvoltarea colecţiilor.
3) Formular evaluare /
feedback.
* Mai asteptam
confirmari si chiar
propuneri de invitati si
vorbitori.
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) Formular evaluare /
feedback.

Fundaţia SNAGOV
* Asteptam confirmarea
finala din partea
invitatilor (sportivi).
Taxa/Preţ:
1) (opţional) donaţie pt.
dezvoltarea colecţiiei.
3) Formular evaluare /
feedback.
Fundaţia SNAGOV
Proiecţie multimedia.
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) (opţional) donaţie pt.
dezvoltarea colecţiei.
3) Formular evaluare /
feedback.
Proiecţie multimedia.
Invitati:
1) Ionel Panis
(reprezentant al
scriitorului Anatolie
Panis)
2) asteptam confirmare
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AGENDA
Zi / Ore
[Cod:6]

VINERI
20 Aug
20:30-21:30
[60 min]
3 FILME
vechi
despre
Zona
Snagov
[Cod:7]
VINERI
20 Aug
22:00-23:00
[60 min]
Vlad Ţepeş
/
Dracula
[Cod:8]

(Ver 1.0 – versiunea actualizata/finala e accesibila la: www.FundatiaSnagov.ro)
Activitate
locurilor de munca locale, transformarea localnicilor in consumatori
subventionati, manipularea atentiei cu fleacuri amagitoare.
[15m] [invitat] Prezentarea catorva citate/pasaje relevante (poate secvente - film)
[10m] Propunere de jos/rebus: cautarea asemanarilor / diferentelor (de locuri,
situatii, rezultate, comportamente – poate chiar de personaje)
[30m] Demolarile de case din zona Snagov (si judetul Ilfov). Context,
exemplificari, concluzii si invataminte.
* Ce alte exemple (similare) exista in zona Snagov? (distrugeri de active
functionale si/sau cu potential)
Primele (cele mai vechi) filme despre Zona Snagov:
1] 1931: Inaugurarea Parcului şi Plajei Snagov (ca destinaţie de odihnă şi
relaxare pentru Bucureşteni); Regele Carol, Prinţul Mihai, Primarul
Bucureştiului – Dem Dobrescu, Iuliu Maniu, Sportivii de pe lac, etc (10min)
* 7-10 min pentru discutii, intrebari si raspunsuri, clarificari, completari
2] 1943: O zi de vară la Snagov (pentru localnici şi pentru Bucureşteni) (10min)
* 7-10 min pentru discutii, intrebari si raspunsuri, clarificari, completari
3] 1998: Limba Clopotniţei (Blestemul Apei, Blestemul Pământului) (34min)
* 7-10 min pentru discutii, intrebari si raspunsuri, clarificari, completari
Despre Zona Snagov: Veţi putea compara ce a fost cu ce este, ce s-a dorit cu ce a
rezultat. Multe imagini şi informaţii surprinzătoare!
Sunteţi invitaţi să propuneţi un viitor al Zonei Snagov.
Secvente din filmul „VLAD TEPES” (personajul istoric). Legatura cu Snagovul.
Discutii de grup: localizare, context, semnificatii, invataminte.
Secvente din filme legate de DRACULA (mitul Bram Stoker). Opotunitate.
Discutii de grup: tipuri de emotii trezite, nevoi si relevanta sociala, aparitie.
Perspectiva istorica legata de vampirism.
* Expozitia „Dracula – voievod si vampir” este accesibila la parterul
Galeriei Nationale a Muzeului National de Arta al Romaniei (MNAR) intre 8
iulie si 10 octombrie 2010

Responsabil / Locaţie
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) (opţional) donaţie pt.
dezvoltarea colecţiei
(ex: poze, detalii sau
povestiri relevante).
3) Formular evaluare /
feedback.
Fundaţia SNAGOV
Proiecţie multimedia.
Grup minim: 6 pers
Grup maxim 20/50 pers
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) (opţional) donaţie pt.
dezvoltarea colecţiei
3) Formular evaluare /
feedback.
Fundaţia SNAGOV
Proiecţie multimedia.
Grup minim: 10 pers
Grup maxim 20/50 pers
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) Formular evaluare /
feedback.

OPTIUNI
Zi / Ore
OPTIUNE
(derulat la
cerere)
„Comunismul
la Snagov”
[30-90m]
[Cod: A]
OPTIUNE
(derulat la
cerere)
OLĂRIT
[2-4h]
[Cod:B]
OPTIUNE
(derulat la
cerere)
MICROSCOP
[30-120m]
[Cod:C]
OPTIUNE
(derulat la
cerere)

Activitate
Povestiri din „COMUNISM” (în contextul de la Snagov)
Mixaj de poze, cântece, filme, texte, discuţii de grup, detalii, amintiri.
Familia Ceauşescu (de fapt reprezentantii intregii nomenclaturi şi a securităţii
statului) – au avut o puternică prezenţă şi reprezentare în zona Snagov.
Astfel, această prezenţă a contribuit la conservarea unor elemente şi la
distrugerea altora. Ca de altfel şi în perioada anterioară (ex: prezenţa nemţilor şi
ruşilor – în zona Snagov), precum şi în perioada prezentă.
* Set de fragmente audio/video: „Amintiri din Epoca de Aur”
* Corelat cu materialele din colecţia dedicată. Corelat şi cu Demolările.
(Adulţii, copii, familii) Petreceţi câteva momente de neuitat, realizând din LUT
o oală, o cană, o strachină sau o figurină. Nimic mai simplu: Roata Olarului!
* Necesita rezervare cu minim 24 de ore in avans (pt a se putea face pregatirile
aferente). Functie de context, putem aduce si olar cu peste 40 de ani experienta.
* In 2009, am avut un grup de circa 18 copii iar in 2010 un grup de circa 32.
(Adulţii, copii, familii) Ecosistemul unui lac. Calitatea apei (indicatori). Lant
trofic (bentos, fito si zoo plancton). Observarea la microscop a 8 din 20 de
preparate (lamele) si a 3 (din 10) mici vietati existente in micro-iazul de la sediul
Fundatiei Snagov. Larvele de tantari reprezinta hrana pentru pestii mici (obleti)
si pentru lilieci (ce pot consuma si 3000 de tantari intr-o noapte).
* De ce, cum si cat de mult sa otravim lacul si apa (si ucidem multe alte insecte,
inclusiv albine), cand am putea face altfel si sa avem mai multi pesti (inclusiv
pentru mancat) si fauna mai bogata in paduri?
ASTRONOMIE: Într-o noapte fără Lună se văd cel mai bine stelele!
Program (calatorie digitală):
1] [2x7m] Călătorie interactivă Zona Snagov (plimbare virtuală cu avionul la

Responsabil / Locaţie
Fundaţia SNAGOV
Proiecţie multimedia.
Grup minim: 10 pers
Grup minim: 20/50 pers
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) Formular evaluare /
feedback.
Fundaţia SNAGOV
Activitate in curte.
Grup minim: 8 pers
Grup maxim: 20 pers
Taxa/Preţ: 30 lei/pers pt
sedinta de grup de 2 ore
Fundaţia SNAGOV
Grup minim: 6 pers
Grup maxim: 12 pers
Taxa/Preţ: 30 lei/pers pt
sedinta de grup de 2 ore
+ Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
Fundatia SNAGOV
Proiecţie multimedia.
Grup minim: 8 pers

www.FundatiaSnagov.ro * fundatia@snagov.ro * Fax:021 323 9905 * Tel/SMS:0722 601 830 * Ver. 1.1 * Pag:3/5

Zi / Ore
ASTONOMIE
„CER
ÎNSTELAT
de Vară”
23:00-01:30
[1-2h]
[Cod:D]
OPTIUNE
(derulat la
cerere)
Manastiri si
Biserici - ZS
[30m-120m]
[Cod:E]

Activitate
joasă altitudine -300 metri)* Schimbari la marginea lacului
2] [10m] Orientare pe cerul înstelat / Principalele formaţiuni + poziţia lor
3] [10m] Călătorie interactivă pe MARTE (filme, imagini, principale expediţii)
4] [10m] Călătorie interactivă pe LUNĂ (filme, imagini, principale expediţii)
5] [10m] Explorare Calea Lactee, Galaxia noastra, Universul
6] [10m] Călătorie interactivă pe PĂMÂNT (Disneyland Florida, New York)

Responsabil / Locaţie
Grup maxim 20/50 pers
Taxa/Preţ:10lei/pers sau
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) Formular evaluare /
feedback.

3 Mânăstiri şi 5 Biserici din Zona Snagov * Relevanţă, Realizari şi Nevoi
* Tur virtual (multimedia) al catorva manastiri si biserici (la alegere). * Invitat Vorbitor: Preotul local
[3x15=45m] Manastirile Snagov, Manastirea Caldarusani, Tiganesti
[7x7=50m] Bisericile din Snagov-Sat, Ghermanesti, Gruiu, Silistea-Snagovului
(Turbati), Ciofliceni, Tancabesti, Ciolpani
[15m] Particularitati ale obiceiurilor bisericesti din ZS. Realizari si preocupari.
[10m] Semnificatia: Botezului, Postului, Spovedaniei, aghiazmei, mir-ului.
[15m] Obiceiuri religoase/taranesti explicate: 3 Sarbatori. Bucate bisericesti.

Fundatia SNAGOV
Proiecţie multimedia.
Grup minim: 8 pers
Grup maxim 20/50 pers
Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) Formular evaluare /
feedback.

Activitate
Vizitarea expozitiilor (fara ghid) este posibila pe durata intregului program.
Explicatii (ghid) va fi disponibil doar intre orele: mai jos mentionate.
La cerere (pentru grupuri mai mari de 10 persoane) programul va fi ajustat
Standard: Organizatorii prezinta (la cerere) diferitele colectii.
10:30-11:00: Filme vechi despre Snagov
11:00-12:00: Carte de tiparit - „Zona SNAGOV in imagini, repere cronologice
si culegere de curiozitati” * Prezentare * Cu ce / cum – puteti contribui?
Standard: Organizatorii prezinta (la cerere) diferitele colectii.
[30m] Prezentarea colectiei Vlad Basarab Tepes (cea mai mare din lume), sau
[10x3=30m] Secvente din filmul „VLAD TEPES” (personajul istoric), sau
[10x3=30m] Secvente din filme legate de Mitul DRACULA, sau
[30m] Curiozitati legate de VAMPIRISM (perspectiva istorica, diferite culturi,
obiceiuri, incadrari religioase, artistice *Delimitare de deviatiile antisociale), sau
[6x5=30m] Curiozitati legate de Vlad Tepes si zona Snagov (ipoteze inedite)
Standard: Organizatorii prezinta (la cerere) diferitele colectii.
15:30-16:15 [45m] Sporturile nautice (in zona Snagov)
16:15-17:00 [60m] Desfasurarea / Destramarea / Demolarile in zona Snagov
Standard: Organizatorii prezinta (la cerere) diferitele colectii.
17:30-18:30 [60m] Rezervaţia naturală Snagov (istoric, caracteristici, 2 arii
naturale protejate, inventarierea faunei şi florei). Prezentare, discutii, actiuni.
18:30-19:30 [30m] „INSTRUMENTE”+CUM poţi afla mai multe?(d. ZS)
Standard: Organizatorii prezinta (la cerere) diferitele colectii.
19:30-20:15 [90m] Pescuitul – pe lacul Snagov. Istoric, traditii, specii, recorduri
* reluari: diferite scurte selectiuni din filme legate de Zona Snagov
23:00-24:00 ASTRONOMIE: Calatorie prin sistemul solar si galaxie

Responsabil / Locaţie
Fundatia SNAGOV
Proiecţie multimedia.
Grupuri: 10–20 pers.

Zi / Ore
Activitate
DUMINICA Vizitarea expozitiilor (fara ghid) este posibila pe durata intregului program.
Explicatii (ghid) va fi disponibil doar intre orele: mai jos mentionate.
22 Aug
La cerere (pentru grupuri mai mari de 10 persoane) programul va fi ajustat.
10:00-10:30 Standard: Organizatorii prezinta (la cerere) diferitele colectii.
10:30-11:00: Filme vechi despre Snagov
Cod:7
11:00-12:00: Carte de tiparit - „Zona SNAGOV in imagini, repere cronologice
Cod:3
si culegere de curiozitati” * Prezentare * Cu ce / cum – puteti contribui?
12:00-12:30 Standard: Organizatorii prezinta (la cerere) diferitele colectii.
13:00-13:30: [45m] 3 Mânăstiri şi 5 Biserici din Zona Snagov * Relevanţă,
Cod:E
Realizari şi Nevoi * Biserica din Snagov-Sat. Invitat – Prezentator: Preotul local
14:00-15:00 14:00-15:00 [60m] combinatie/selectie dintre urmatoarele:
30m] Prezentarea colectiei Vlad Basarab Tepes (cea mai mare din lume), sau
Cod:8a
[10x3=30m] Secvente din filmul „VLAD TEPES” (personajul istoric), sau
Cod:8b

Responsabil / Locaţie
Fundatia SNAGOV
Proiecţie multimedia.
Grupuri: 10–20 pers.

SAMBATA
Zi / Ore
SAMBATA
21 Aug
10:00-10:30
Cod:7
Cod:3
12:00-12:30
Cod:8a
Cod:8b
Cod:8c
Cod:8d
Cod:8e
15:00-15:30
Cod:4
Cod:6
17:00-17:30
Cod:2
Cod:1
19:00-19:30
Cod:5
Cod: D

Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) (opţional) donaţie pt.
dezvoltarea colecţiei
(ex: poze, detalii sau
povestiri relevante).
3) Formular evaluare /
feedback.

DUMINICA

Taxa/Preţ:
1) Scrieti o impresie in
Albumul de Onoare.
2) (opţional) donaţie pt.
dezvoltarea colecţiei
(ex: poze, detalii sau
povestiri relevante).
3) Formular evaluare /
feedback.
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Zi / Ore
Cod:8e
15:00-15:30
Cod:2
17:00-17:30

Activitate
[[6x5=30m] Curiozitati legate de Vlad Tepes si zona Snagov (ipoteze inedite)
Standard: Organizatorii prezinta (la cerere) diferitele colectii.
15:30-16:30 [60m] Rezervaţia naturală Snagov (istoric, caracteristici, 2 arii
naturale protejate, inventarierea faunei şi florei). Prezentare, discutii, actiuni.
Standard: Organizatorii prezinta (la cerere) diferitele colectii.

RELUĂRI În perioada Aprilie-Septembrie colecţiile si programele disponibile
(la cerere) sunt accesibile numai pentru grupuri (minim 10-20 persoane), cu o
rezervare ferma facuta cu cel putin o saptamana in avans.
Rezervati din timp prin email: office@FundatiaSnagov.ro sau fax:
021 323 9905 sau telefonic (ori SMS) la 0722 601 830. Precizati codul
programului in prima coloana. Taxa/pretul variaza in timpul anului

Responsabil / Locaţie

Fundaţia SNAGOV

Instrucţiuni:
1. Accesul în sediul Fundaţiei Snagov se face GRATUIT dar totuşi în baza prezentării (la intrare) a
vizitatorilor (nume/prenume) şi a acceptării respectării unor norme de comportament civilizat.
2. Ziaristii si/sau reprezentantii diferitelor institutii si organizatii isi vor prezenta calitatea/rolul isi
anunta in prealabil participarea, si nu vor putea realiza poze, inregistrari, interviuri si preluari de
informatii, fara acordul prealabil al organizatorilor si al persoanelor in cauza (unele noutati
prezentate si/sau grupate in noi formate - urmeaza a fi tiparite si dorim asigurarea dreptului de autor)
3. Nu se vor atinge exponatele (sistemul video înregistrează orice neregulă!).
4. Se va păstra liniştea la sediul Fundatiei Snagov şi se vor urma instrucţiunile scrise precum şi cele
comunicate de organizatori
5. Suvenituri, hărţi precum şi alte materiale informative – pot fi achizitionate sau primite (la cerere)
6. În incinta (spaţii desemnate) – pot fi consumate: apă, ceai , cafea – băuturi nealcolice
PARTENERI / Sponsori / Co-Organizatori:
1) SNAGOV TUR SRL – Agenţie Turistică specializată în Zona Snagov (detalii pentru circuite în zonă)
2) STEF BOL IMPEX SRL (principala firmă de produse alimentare din centrul Snagov – Sat)
3) COMPASS Training SRL
4) COMPASS Consulting SRL
Vă stăm la dispoziţie pentru detalii suplimentare la tel/fax: (021) 323 9905, email: office@fundatiasnagov.ro.
Evenimentul este prezentat şi anunţat public şi în pagina: http://www.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=741.
RUGAMINTE FINALA: Patrimoniul zonei Snagov (cultural, istoric, natural, etnografic) necesita multa munca de
analiza, colectare, interpretare, descriere / prezentare adecvata.. Fundatia Snagov a realizat o prima structurare si
prezentare. Aceasta munca merita si poate fi continuata (a se vedea cat de mare si diversificata este tematica
identificata). Este nevoie de mai multe resurse.
Va invitam sa va alaturati SPONSORILOR si sa contribuiti cu: poze, povestiri, diferite obiecte vechi, completari,
corecturi, recomandari si mai ales cu sugestii si recomandari. Si munca concreta (voluntara) in diferite forme – poate
ajuta.
Orice contributie a dvs. va fi cel putin recompensata prin mentionarea in lista sponsorilor (in prezent accesibila la:
http://www.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=551 si intr-un panou de la sediul Fundatiei Snagov - unde sunt
prezentate exponatele).

www.FundatiaSnagov.ro * fundatia@snagov.ro * Fax:021 323 9905 * Tel/SMS:0722 601 830 * Ver. 1.1 * Pag:5/5

