A.S.C.O.R.
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români
Filiala Cluj-Napoca
Str. Haşdeu nr. 45, Cluj-Napoca
Email: ascor_cluj@yahoo.com

Cod fiscal: 10208530

Cont ASCOR: BCR – Cluj RO86RNCB106026614840001

CERERE DE PREÎNSCRIERE
Bună,
Dacă citeşti aceste rânduri, înseamnă că te interesează asociaţia noastră şi doreşti să iei parte la activitățile noastre, să-ţi faci noi
prieteni şi să cunoşti oameni care au aceleaşi valori ca tine.
Pentru că noi suntem o asociaţie cu şi pentru tineri, avem nevoie întotdeauna de o mână de ajutor, de un zâmbet cald sau de o vorbă
bună. Aşadar, dacă vrei să ni te alături, iată câteva dintre acţiunile la care ai putea participa:
1.

Discuţii cu tinerii - marţi, joi (ora 19:00) şi duminică (ora 20:00);

2.

Atelier de toacă - miercuri (ora 19:30);

3.

Atelier de litografii (icoane lipite pe lemn) – periodic;

4.

Atelier de crestături în lemn - vineri (ora 18:00);

5.

Atelier de cercetare etnografică cu “Ceata Sf. Ioan Valahul” - luni (ora 20:00);

6.

Atelier de făcut lucruri de mână – miercuri (ora 18:00);

7.

Curs de limba greacă - vineri (ora 18:00);

8.

Curs de prim ajutor – sâmbătă (ora 11:30);

9.

Atelier de cruciuliţe şi metaniere – periodic;

10. Atelier de colinde - doar în lunile noiembrie şi decembrie (vezi afiş);
11. Activităţi cu copii nevăzători - în fiecare duminică;
12. Pelerinaje - o dată sau de două ori pe lună (vezi afiş);
13. Curs de dans tradiţional românesc – periodic;
14. Sfinţirea căminelor - la mijlocul lunii noiembrie (vezi afiş);
15. Vizite la azilul de bătrâni, la şcolile speciale pentru copiii cu deficienţe - ocazional (vezi afiş);
16. Vizite la penitenciarele din Cluj sau Gherla - ocazional (vezi afiş);
17. Campanie periodică pentru donare de sânge - vezi afiş;
18. Tabăra studenţească de vară - în luna august (vezi afiş);
19. Conferinţe - în postul Crăciunului şi al Paştelui, dar şi ocazional (vezi afiş);
20. Expoziţii sau alte evenimente culturale - ocazional (vezi afiş);
21. Alte evenimente specifice - vezi afiş sau poţi consulta oricând site-ul www.ascorcluj.ro
Locul nostru de întâlnire este Biserica Studenţilor din Campusul Universitar Haşdeu, iar sediul Asociaţiei noastre se află la demisolul
acesteia, unde se desfăşoară majoritatea atelierelor.
Pentru a deveni membru cu drepturi depline şi a putea completa în acest sens un formular de înscriere, este necesar să fii alături de
noi o perioadă de două luni, timp în care te poţi implica în activităţile pe care le desfăşurăm, dar şi pentru a-ţi da seama dacă profilul
Asociaţiei noastre ţi se potriveşte. Oricând ne poţi contacta cu încredere pentru a întreba detalii legate de activităţile sau evenimentele despre
care doreşti să cunoşti mai multe:
Bogdan Constantin Dincă – 0747 992 642
Oana Raluca Băilă - 0755 810 437
Andrei Lupşe – 0753 758 655

Data:
Semnătura noastră:

Semnătura ta:

Acum că ştii cine suntem, avem şi noi nevoie de câteva date de la tine*:
Nume și prenume:

Data nașterii și vârsta:

Telefon:

Adresă de mail:

Facultatea și anul de studiu:

Căminul în care locuiești:

Orașul de proveniență:
Domenii de interes:
Activități de voluntariat din trecut:
Dintre activităţile pe care ţi le propunem, eşti interesat de următoarele:

Ajută-ne să îmbogăţim programul, propunând noi activităţi:

*Această fişă cu datele tale personale va fi predată unuia dintre reprezentanţii comitetului de înscrieri în fiecare marţi, joi sau
duminică la Biserica Studenţilor – Bogdan Dincă, Oana Băilă, Andrei Lupşe) sau o puteţi lăsa oricând în cutia poştală a
Bisericii. După ce semnezi şi notezi data preluării cererii de preînscriere, aceasta rămâne la tine pentru a urmări desfăşurarea
activităţilor.

Acum că ştii cine suntem, avem și noi nevoie de câteva date de la tine*:
Nume și prenume:

Data nașterii și vârsta:

Telefon:

Adresă de mail:

Facultatea și anul de studiu:

Căminul în care locuiești:

Orașul de proveniență:
Domenii de interes:
Activități de voluntariat din trecut:
Dintre activităţile pe care ţi le propunem, eşti interesat de următoarele:

Ajută-ne să îmbogăţim programul, propunând noi activităţi:

*

Această fişă cu datele tale personale va fi predată unuia dintre reprezentanţii comitetului de înscrieri în fiecare marţi, joi sau duminică la

Biserica Studenţilor – Bogdan Dincă, Oana Băilă, Andrei Lupşe) sau o puteţi lăsa oricând în cutia poştală a Bisericii. După ce semnezi şi
notezi data preluării cererii de preînscriere, aceasta rămâne la tine pentru a urmări desfăşurarea activităţilor.

