
 
Sioniada Biblica a tinerilor crestini 2015 si tabara 

 
Locatia: Scoala Domino Servite, com.Voiteg, nr. 511 cod. 307470, jud. Timis (43 km de la 
Timisoara) 
 
 
Perioada: 19(Miercuri)-24(Luni) august 2015 
Tabara Sioniadei incepe cu ziua de miercuri, 24 august, cu masa de pranz si se termina la 24 
august (luni dimineata cu micul dejun). 
 
 
Cine poate participa?: 
1. Concurentii la Sioniada Biblica 
2. Orice tanar, (liceu, 15 ani - tineri pana la 30 de ani) 
 
 
Taxa pentru concurentii la Sioniada biblica: 
1. 100 lei pt Premiul I la etapa pe comunitate, la fiecare grupă indiferent de distanță (sau 
minim 90%, dacă este o singură persoană care reprezintă Comunitatea) 
2. 120 lei pt Premiul II la etapa pe comunitate indiferent de distanta 
3. 140 lei pt Premiul III si mentiune indiferent de distanta 
4. 150 lei pentru toti care au facut minim 80% la testul pe Comunitate si s-au calificat pentru 
etapa nationala indiferent de distanta. 
 
 
Taxa pentru ceilalti participanti: 
1. 200 lei pentru toti ceilalti care vin de la o distanta sub 300 de km, inclusiv. 
2. 180 lei pentru toti ceilalti care vin de la o distanta mai mare de 300 km si mai mica de 500 
km. 
3. 160 lei pentru toti ceilalti care vin de la o distanta de peste 500 km. 
 
 
Conditii de participare si înscriere:  
1. Prin telefon sau email: Emanuel Bujorean 0745 457 130 si emanuelbujorean@yahoo.com 
2. Numele intreg, Adresa personala si nr de telefon, numele si nr te telefon al pastorului, 
biserica din care faci parte 
3.alte specificatii, daca este cazul: daca suferi de vreo boala sau alergie; regim; altele 
 
 
Despre Programul taberei 
 
In cadrul tabarei va fi un concurs biblic, din cartea Efeseni doar pentru ceilalti tineri care 
participa in tabara si nu participa la Sioniada Biblica, traducerea Dumitru Cornilescu, după 
următorul program:  
 
Joi dimineața: Efeseni 1 
Joi seara: Ef.2 
Vineri d: Ef.3 
Vineri s: Ef.4 
Sâmbătă d: Ef.5 
Sâmbătă s: Ef. 6 
Duminica seara: Premierea - probabil in cadrul unei biserici din zona 
 
 



 
 
    La acest concurs din cartea Efeseni se pot înscrie oricine dorește dintre tinerii care nu 
participa la Sioniada biblica. Vor fi acordate 3 premii si mențiuni, probabil si diplome, în 
funcție de punctajul fiecaruia în raport cu punctajul maxim.  
    Valoarea premiilor este surpriza, mai ales pentru primele trei locuri: a.si pentru Sioniada 
biblica b.si pentru concursul din Efeseni. 
 
Toti tinerii instrumentisti sunt rugati sa-si aduca instrumentele cu ei.  
 
In cadrul taberei vom avea parte de: oameni speciali, cuvant de invatatura, lectii biblice, 
timp de odihna, drumetii, bucurie. 
 
  Rugati-va si voi pentru acest timp pe care dorim sa il petrecem impreuna pentru slava lui 
Dumnezeu si cresterea noastra spirituala. 
 
Va asteptam cu drag, 
Emanuel Bujorean 
0745 457130 
emanuelbujorean@yahoo.com 
 

 
   
 


