
               Pr oiectu l  " Spor t  ?i  s?n?tate în  aer  l i ber  -i zvor  de ener gie ! "  
este implementat de c?tr e Asocia?ia Clubul de Tur ism Proi lavia Br?i la în per ioada 3 iul ie -30 
octombr ie 2015, în jude?ul Br?i la-

-municipiul Br?i la, ora?ul Însur??ei , comunele Tichi le?ti , Cioci le, B?r?ganu, Traian - ?i  are ca 
scop con?tientizarea în r ândul copi i lor  ?i  tiner i lor  de impor tan?a aleger i i  ?i  men?iner i i  unui  

sti l  de via?? s?n?tos, pr in încurajarea

practic?r i i  
exer ci?i i lor  
f izice, de 
mi?care ?i  
spor tive în aer  
l iber.

   Benf i ciar i  
di r ec?i  sunt 
copi i  ?i  tiner i  
cu vâr sta într e 
8 - 30 ani  .     

       Pr oiectul continu? în mod fir esc ?i necesar  
activit??ile der ulate pe par cur sul anului 2014 în 
cadr ul pr oiectului ?Spor t ?i s?n?tate în aer  
liber  !? un pr oiect inovator , în cadr ul c?r uia am 
obser vat dir ect nevoia cr escând? la nivel 
jude?ean în r ândul copiilor  ?i tiner ilor  de a 
avea posibilitatea de a pr actica un spor t, de a 
par ticipa la  activit??i in aer  liber .
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Mater ial onl ine în cadrul proiectului  - Spor t ?i  s?n?tate în aer  l iber -izvor  de energie ! - beneficiar

Asocia?ia Clubul de Tur ism PROILAVIA Br?i la, proiect f inan?at de Consi l iul Jude?ean Br?i la.



Când ar t rebui s? 
consum?m b?uturi 
r?coritoare dulci?

Niciodat? !

      Zaharurile rafinate p?trund rapid în sânge 
ducând la cre?terea rapid? a tonusului 
energetic al organismului, îns? pentru foarte 
scurt? vreme. Prezen?a glucozei în  sânge 
declan?eaz? desc?rcarea insulinei ce 
determin? sc?derea brusc? a glicemiei.

        O glicemie sc?zut? se manifest? prin 
oboseal?, apatie ?i foame care ne îndeamn? 
s? mai consum?m înc? un pahar, iar procesul 
continu? cu cre?terea ?i apoi sc?derea 
glicemiei ?i implicit a tonusului.

     Senza?ia de bine de-a lungul zilei o avem 
atunci când avem un nivel ridicat ?i constant 
de glucoz? în sânge. Aceasta se întâmpl? dac? 
nu se mai consum? zaharuri rafinate ?i se 
trece la o alimenta?ie bogat? în fibre (fructe, 
legume, cereale integrale).

    Consumate în timpul mesei, b?uturile dulci  
încetinesc digestia.

    B?uturile dietetice, f?r? zah?r, con?in 
diverse substan?e chimice care ne irit? 
stomacul ?i ne solicit? ficatul ?i rinichii pentru 
a le elimina.

     Apa elimin? toate aceste incoveniente. Nu 
trebuie prelucrat? sau digerat? ?i nu tulbur? 
func?iile organismului, traverseaz? stomacul 
indiferent dac? acesta con?ine sau nu 
alimente.

          Se pare îns? c? nu ne mai place apa. 
Majoritatea dintre noi consum?m alte 
lichide (b?uturi r?coritoare, alcoolice, cafea, 
lapte) mai mult decât ap?.

      Urina cu miros nepl?cut, transpira?ia urât 
mirositoare sunt semnale pe care corpul ni le 
arat? c? nu bem 
ap? îndeajuns. 
Trebuie s? bem 
suficient? ap? 
încât urina s? 
r?mân? 
decolorat?.

        La trezire, 
între mese ?i pân? 
în primele ore ale 
serii trebuie s? 
bem ap? la 
discre?ie!

             Dac? nu 
avem ap? de izvor de la mare adâncime, apa 
de la robinet este cea mai recomandat?. Dac? 
o l?s?m dup? colectare timp de 20 de minute 
într-un recipient se evapor? clorul, 
îmbun?t??indu-se astfel  gustul  ! 

autoare articol - Emanuela Cristina Dumitra?cu 
farmacist, blog : 
www.raspunddesanatateamea.wordpress.com 



S?pt?mâna Eur opean? a 
Spor tului 7-13 septembr ie 2015

cu Asocia?ia Clubul de Turism 
PROILAVIA

          Br?ila este unul dintre cele 23 jude?e 
din România unde au avut loc evenimente în 
S?pt?mâna European? a Sportului, 7 - 13 
septembrie 2015. Principalul organizator 
local a fost Directia Jude?ean? pentru Sport ?i 
Tineret Br?ila (DJST) sprijinit? de institu?ii ?i 
organiza?ii br?ilene.

            În data de 8 septembrie 2015, în Parcul 
Monument-Asociatia Clubul de Turism 
Proilavia în parteneriat cu Direc?ia Jude?ean? 

pentru Sport ?i Tineret Br?ila, au derulat 
evenimente de educatie pro-miscare si 
pro-natur? în cadrul S?pt?mânii Europene a 
Sportului. Proiectul -Sport ?i s?n?tate în aer 
liber-izvor de energie ! (f inantat de Consiliul 
Judetean Br?ila) este parte a acestui 
eveniment european, iar  cei prezenti au 
primit diplome, ?epci inscrip?ionate, au f?cut 
mi?care, am derulat campania privind un stil 
de via?? s?n?tos, al?turi de to?i cei prezen?i. 
Printre invita?i am avut-o pe doamna 
Armanda Filipine (ziarist, autoare blog 
www.brailachirei.wordpress.com) care a 
încântat participan?ii cu pove?ti minunate,    
cu starea de spirit pro-natur? ?i educa?ie.



În cadrul  S?ptamânii Europene a Sportului - 7-13 septembrie 2015 - s-a derulat la Br?ila, 
la Sala Sporturilor ( Sala Polivalent?), Târgul structurilor sportive br?ilene, eveniment 

realizat de Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Braila ?i structuri sportive br?ilene. 

Asocia?ia Clubul de turism Proilavia Braila, partener al evenimentelor a fost  prezent cu 
stand propriu. Au fost expuse materiale informative legate de proiectele organiza?iei 

PROILAVIA, fotograf ii din expedi?iile montane ?i concursurile sportive la care a participat 
de-a lungul anilor, materiale de promovare ale proiectului- Sport ?i s?n?tate în aer 

liber-izvor de energie !. 

Numero?i copii si t ineri au vizitat standul nostru, au primit informa?ii utile, s-au înscris în 
cadrul proiectului. De asemenea am derulat activit??i practice de mi?care ?i sport, atât in 

foaierul salii, cât ?i în aer liber !



      Proiectul SPORT ?I 
S? N?TATE ÎN AER 
LIBER-Izvor  de energie ! 
continu? în mod f i r esc ?i  
necesar  ?n beneficiul sutele 
de copi i  ?i  tiner i  par ticipan?i. 

    De ce vin atât de mul?i  
copi i  ?i  tiner i  la activi t??i le 
proiectului  ?

   Ce îi  motiveaz?, ce le place 
?i  cum de au atâta energie ?

    Unul dintr e motive este c? 
le ofer im pr in intemediul 
Asocia?iei  Clubul de Tur ism 
PROILAVIA posibi l i tatea s? 

se joace în spa?i i  nonformale,  
le punem la dispozi?ie în 
mod gratui t multe mater iale, 
echipamente ?i  obiecte 
spor tive.

     Un alt motiv este acela c? 
timp de 4 luni  copi i i  ?i  tiner i i  
pot exersa, înv??a ?i  
exper imenta jocur i  pe care 
nu le practic? în mod curent.

    De exemplu- super  r ugby, 
badminton, volei , or ientare 
spor tiv?, etc.

      Mul?i  copi i  ?i  tiner i  ne-au 
spus c? vin la acest proiect 
deoarece aici  înva?? jocur i  
noi , au ?ansa s? par ticipe la 
concursur i  nonformale, la 
?coala nefi ind aceste jocur i  ?i  
probe de mi?care.

    Mul?i  copi i  nu practic? nici  
un spor t de per forman?? sau 
pentru s?n?tate, iar  în cadrul 
proiectului  pot juca în    
cadru organizat spor tur i  de                            
echip?,precum 
volei ,fotbal,badminton, 

super  r ugby (r ugby tag), 
?tafete, or ientare tur istic? !

       Echipa de proiect este 
format? din per soane cu 
mare exper ien?? în activi t??i  
formale ?i  nonformale - 
lucr?tor  de tineret,  manager  
proiect, exper t educa?ie 
f izic? ?i  spor t.

     Beneficiem ?i  de spr i j inul 
voluntar i lor  Clubul de 
Tur ism PROILAVIA, tiner i  
care au încl ina?i i  în lucrul cu 
tiner i i  ?i  copi i i , care au 
r ?bdare, care propun mereu 
jocur i  noi  ?i  ?tiu s? creeze 
momente inedi te, foar te 
apreciate de copi i  !

pr act icar ea  
spor t ul ui    in    aer  l iber    
inseamna  
sanatat e,ener gie si 
opt imism  !

 SPORT ?I 
S?N?TATE



 SFATURI UTILE !

>Mânca?i întotdeauna diminea?a.

 Intervalul între mese poate fi de 5?6 ore, 
iar masa de sear? s? fie cât mai ?u?oar?? 
?i cu minimum 3 ore înainte de culcare. 

 >Sta?i la mas?, nu mânca?i ?în fug??, 
mesteca?i bine mâncarea înainte de a o 
înghi?i, sim?i?i ?i aprecia?i gustul 
alimentelor. 

 >Plimba?i?v? zilnic în aer liber, respirând 
adânc; v? asigura?i astfel oxigenarea atât 
de necesar? organismului. _

Consuma?i cât mai multe: 
? produse pe baz? de cereale, pâine 

integral?, cereale integrale, fierte, 
preparate din orez ?i paste; 
? zarzavaturi ?i legume proaspete 
(cartofi, maz?re, fasole, linte); 
? fructe proaspete, ori de câte ori 

ave?i posibilitatea 

         Un organism s?n?tos trebuie s? 

consume zilnic pân? la 2 litri de lichide !

  

Forumul European pentru Tineret a 
identificat "nutri?ia ?i stilul de via?? 
s?n?tos" ca fiind domeniile cheie pentru 
s?n?tatea tinerilor ?i starea de bine a 
acestora  !



ACTIVIT? ?I  ÎN AER LIBER !

PE CARE LE-AM PROPUS COPI ILOR ?I  TINERILOR 

-  jocuri outdoor nonformale cu tematici sportive-recreative: vân?toarea de comori-regul? 
jocului de mi?care este c? participan?ii s? g?seasc? ?i s? aduc? la un loc dinainte stabilit 
anumite elemente din natur? (pietricele,crengi,sticle PET,etc.) având la dispozi?ie 20-30 

minute pentru a termin? proba. 

- balonul sus ?  participan?ii, care se vor ?ine de mân? ?i vor trebui s? ?in? un balon în aer cât 
mai mult t imp atingându-l doar cu capul ?i picioarele. 

- olimpiada vesel?- minivolei, alergat, aruncatul unei mingi într-un co? 

- ?tafeta ? împ?r?i?i în echipe, participan?ii trebuie s? parcurg? un traseu pe care se vor af l? 
anumite probe: s? duc? o minge pe picor, s? arunce la un co? mingi, s? alerge, s? mearg? 

într-un picior. 

-  alte jocuri de mi?care nonformale (ex- ?ar?,?ar? vrem osta?i, aruncat la co? mobil, ra?ele ?i 
vân?torii, ?otron, desene pe asfalt, pepsi-cola, jocuri cu mingi ) 

- gimnastic? ? f lot?ri, genoflexiuni,mi?care 

- orientare turistic?-sportiv?- participan?ii vor înva?a în prealabil s? foloseasc? o busola de 
orientare turistic?, apoi vor trebui s? parcurg? un traseu ?i s? g?seasc? toate indiciile, 

- super rugby (rugby tag)- este o activitate f izic? rapid? f?r? contact direct cu adevrsarul, 
adresat fetelor/b?ie?ilor ?i mixt, Fiind o combina?ie între distrac?ie ?i energia dat? de 

mi?care, rugby?tagul este acum versiunea of icial? a rugbyului pentru grupele de ?colari. 
Tagul este o curea purata în jurul taliei ?i f iecare trebuie s? protejze tagul în a?a fel încât s? 

nu i-o ia un adversar când prime?te mingea. 

- minicros (alergare),  badminton, fotbal, jocuri cu cercuri de gimnastic?



Practicarea tur ismului  - spor t ?i  
s?n?tate în aer  l iber  !

        Nevoia de relaxare, evadare din mediu 
citadin, de îmbog??ire a bagajului de 
cuno?tinte, a îndrumat omul din cele mai 
vechi t impuri, s? practice o anumit? form? de 
turism. 
    Tur i sm ul  este par te din  natur a 
um an? ?i  uneor i  n i ci  nu r eal i zezi  c? 
anum i te ac?iun i  pe car e l e înt r epr inzi  
sunt  de fapt  act iv i t??i  tur i st i ce.               
Privit ca un fenomen social-economic 
creator de beneficii, turismul a fost def init 
drept f iind: ?arta de a c?l?tori pentru propria 
pl?cere? (M. Peyromarre Debord)  

      ? Orice c?l?torie, afar? de cea pe jos, e 
dup? mine o c?l?torie pe picioare str?ine; a 
avea la îndemân? cupeaua unui tren, roatele 
unei tr?suri sau picioarele unui câl, înseamn? 
a merge ?ezând ?i a vedea numai ce ?i se d?, 

nu îns? ?i tot ce ai voi? ( Calistrat Hoga?)  

    Termenul ?turism? apare în urma unei 
traduceri engleze?ti : dup? terminarea 
studiilor, t inerii efectuau o c?l?torie prin 
Europa, adic? un ? tur? , pe care îl denumeau 
? the great tour?.  Deci, cuvântul ?turism? 
provine de la englezescul ?to tour? (a 
c?l?tori, a colinda) ?i este un derivat din 
fran?uzescul ? le tour? ( plimbare, rait?, faire 
un tour en vil le, faire un petit tour). 
Termenul fran?uzesc provine la rândul lui din 
grecescul ?tournos? ?i latinescul ?turnus?. La 
aceast? r?d?cin? ?tour? s-a ad?ugat 
termina?ia fran?uzeasc?  ? ?isme?. 

     Exist? numeroase tipuri de turism pe care 
le putem practica - turism montan, 
cicloturism, turism cultural, ecoturism, 
agroturism, alpinism, turism ecumenic,turism 
sportiv, ..... - totul este  s? ne dorim acest 
lucru, s? ne document?m ?i s? f im activi 
pentru noi, pentru s?n?tatea noastr? !

?Lumea este o carte, iar cei care nu c?l?toresc 
citesc doar o pagin?? ? Sf. Augustin



Spor tu l  ?i  s?n?tatea în  aer  l i ber  
sunt  benef i ce pent r u to?i , 

i ndi fer ent  de vâr st? !
       

       Pentru a beneficia din pl in de aceste 
ingrediente, cel mai indicat este s? mergi  la 
munte, s? efectuezi  excursi i   în natur?, 
vizi tând obiective tur istice naturale ?i  
antropice.

      Tur ismul montan se poate practica de la 
vâr ste fr agede, multe fami l i i  efectuând tr asee 
tur istice cu copi i  mici .

     Nu tr ebuie s? f i i  profesionist,dar  tr ebuie 
totu?i  s? ai  un echipament adecvat pentru c? 
siguran?a este pe pr imul plan când mergi  pe 
un tr aseu tur istic montan.

     Bocanci ,ghete cu talp? aderent?, peler in? 
de ploaie, r ucasc,busola, har ta tur istic? -sunt 
câteva elemente impor tante pentru un tr aseu 
reu?it !

    

      Exist? tr asee tur istice care se pot efectua 
în or ice anotimp, totul este s? te informezi, s? 
ci te?ti  indica?i i le de pe panour i le tur istice , s? 
?ti i  s? ci te?ti  o har t? tur istic? ?i  s? mergi  cu 
perosane/ghizi  tur istici  cu exper ien??.

      Exist? tr asee tur istice u?oare ( ex- 
Bu?teni-Cascada Ur l?toarea, Bu?teni-Cabana 
Gura Diham, Sinaia-Cota 1400- în Parcul 
Natural Bucegi) care nu necesi t? un efor t 
f izic sus?inut, dar  ?i  tr asee unde tr ebuie s? ai  
o condi?ie f izic? mai bun? ( ex- 
Dur?u-Cabana Dochia -Parcul Ceahl?u, 
Cabana Pietr ele-Lacul Gale?- Parcul Na?ional 
Retezat).

       De aceea Asocia?ia Clubul de Tur ism 
PROILAVIA  organizeaz? de peste 15 ani   
?COALA DE TURISM -PROILAVIA- la care au 
par ticipat peste 100 de tiner i . Organizat? sub 
forma unor  module de teor ie ?i  practic?, 
testul f inal are loc în Parcul Natural Mun?i i  
M?cinului  - o zona tur istic? foar te fr umoas? 
?i   aproape de Br?i la.
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