
Sărbători de 
Iarnă pentru toţi 

Acţiune umanitară 

Bozioru 13 - 14 decembrie 2014 

Pentru că suntem mulți și uniți de aceeași pasiune nebună... 



Vin Sărbătorile! 
Apropierea Crăciunului şi atmosfera generală 

de bucurie trăită alături de cei dragi în 
miresme de cozonac proaspăt şi arome de 
vin fiert ne face să devenim mai buni, mai 

îngăduitori, mai generoşi. 

Pentru că suntem mulți și uniți de aceeași pasiune nebună... 



• În fiecare an descoperim trasee noi în munții Patriei şi trecem pe 
lângă foarte multe case izolate, oameni nevoiaşi, copii care nu 
au văzut niciodată pasta de dinţi sau bătrâni care merg kilometri 
întregi pentru procurarea alimentelor. 

• Potrivit tradiţiei, Clubul nostru organizează acţiunea umanitară 
“Sărbători de Iarnă pentru toţi”. Vom încerca să aducem un strop 
de bucurie în inima unor copii şi bătrâni din cătunele din zona 
Bozioru, judeţul Buzău. 

• Donaţiile pot consta în alimente, haine, rechizite şcolare sau 
contribuţii financiare, acţiunea urmând a se desfăşura în 
perioada 13 - 14 decembrie 2014. 

Pentru că suntem mulți și uniți de aceeași pasiune nebună... 



• La acţiunea umanitară poate participa oricine, membru de club, 
simpatizant sau prietenul prietenului, nu contează decât dorinţa 
şi voinţa de implicare. 

• Conturile pentru donaţiile în bani sunt următoarele: 

RO03BACX0000000710579001 LEI 

RO73BACX0000000710579002 EUR 
Banca Unicredit Tiriac Bank sucursala Rosetti 

• Detaliile logistice sunt disponibile pe forumul Clubului:  

www.lroc.ro/2014/Actiune Umanitară Crăciun 

Pentru că suntem mulți și uniți de aceeași pasiune nebună... 

http://www.lroc.ro


• Beneficiar - Familia Niţă, comuna Bozioru, sat Gresia         
(mama 82 de ani și fiul 45 de ani) 

Pentru că suntem mulți și uniți de aceeași pasiune nebună... 



• Beneficiar - Familia Gheorghe, comuna Bozioru, sat Gresia         

(soţ 39 de ani, soţie 34 de ani şi 6 fetiţe între 14 şi 4 ani) 

Pentru că suntem mulți și uniți de aceeași pasiune nebună... 



• Beneficiar - Comunitatea satului Buduile, comuna Bozioru,        

(8 familii, 22 de persoane: 12 femei, 6 bărbaţi, 4 copii) 

Pentru că suntem mulți și uniți de aceeași pasiune nebună... 



• Beneficiar - Comunitatea satului Măţara, comuna Colți,              
(6 familii, 11 persoane, femei și bărbaţi în vârstă de peste 70 de 
ani) 

Pentru că suntem mulți și uniți de aceeași pasiune nebună... 



Deschide-ţi inima, 
dăruiește şi vei primi înzecit! 

Te așteptăm cu drag! 

Pentru că suntem mulți și uniți de aceeași pasiune nebună... 


