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Aproximativ 3000 de copii s-au bucurat de cea 
de-a 7-a ediŃie a Serbărilor Zăpezii, organizată 
la sfârşitul lunii februarie în staŃiunea Muntele 
Băşorii din judeŃul Cluj. Ei au sosit din 18 judeŃe 
ale Ńării - beneficiari ai cercurilor de ski ale 
Palatelor Copiilor, la care s-au adăugat copiii 
clujenilor precum şi 800 de copii din mediul rural 
fără posibilităŃi materiale. PrezenŃa acestora la 
eveniment a fost asigurată de Primăria şi 
Consiliul local Cluj. Între ei s-au aflat şi 50 de 
copii beneficiari ai proiectelor desfăşurate de 
World Vision în judeŃul Cluj. 
 
"Este pentru prima oară când reuşim să facem acest lucru pentru copiii ai căror părinŃi nu au 
posibilităŃi materiale, în special pentru cei din mediul rural" a declarat directorul Palatului 
Copiilor din Cluj, Valentin Cuibus. 
 
"Această acŃiune reprezintă o oportunitate minunată pentru beneficiarii World Vision, întrucât 
este pentru prima oară când aceştia au şansa de a merge într-o excursie într-o staŃiune 
montană. Excursia reprezintă o minunată modalitate de socializare şi de distracŃie pentru 
copii", a declarat Maria Muzur, coordonatoarea Proiectului "Copiii României". Cei 50 de elevi 
au fost selectaŃi în funcŃie de rezultatele şcolare şi de implicarea lor în proiectele World 
Vision.  
 
Evenimentul s-a derulat pe parcursul a 2 zile şi a fost realizat de către Palatul Copiilor in 
parteneriat cu Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, autorităŃile locale şi World Vision România. 
 
ParticipanŃii la concursurile de ski şi sanie s-au întrecut pentru a cîştiga primele locuri iar 
cîştigătorii au primit premii în bani, oferite de ministerul EducaŃiei şi Cercetarii şi 100 de premii 
în obiecte (rechizite şcolare, îmbrăcăminte şi jucării), oferite de World Vision România.  
 
Concursul neoficial de săniuŃe organizat de voluntarii World Vision a captat atenŃia copiilor, 
care s-au bucurat poate de ultima zăpadă din acest an. 
 
Serbările s-au încheiat cu concerte, dans, un foc de tabără şi artificii. 
 


