
 

       

 

 Parteneriat pentu un viitor mai bun                                          https://interreg-rohu.eu  

 

 
 
Axa prioritară : P6 
Prioritatea investiției : SO11/b 
Cod eMS : ROHU-161 
 
 Asociația regională de beneficii publice a telecotajelor din Marea Câmpie de Sud, ca 
 
 

O-IKT (Sport-Health-Tourism-Youth)  

O-IKT (Sport-Sanatate-Turism-Tineret) 

 
partener principal, vă invită la conferința de închidere a proiectului înregistrat sub numărul 
ROHU-161, pe care o vom organiza ca parte a unui webinar online. 
 
 
Data evenimentului 
în limba maghiară: 23 noiembrie 2020 18.00-21.30 
în limba română: 26 noiembrie 2020, de la 18:00 la 22:00 (ora României) 
 
 Interfața aplicației este disponibilă aici. 
 
 Informații, întrebări suplimentare despre cum să vă conectați 
 
Proiectul își propune să sensibilizeze un stil de viață  sănătos, responsabil, conștient de 
mediul inconurator prin orientare sportivă , al cărui rezultat este păstrarea pe termen lung a 
capacității de lucru, o relație consolidată între generații și familie și dezvoltarea dragostei 
tinerilor față de natură. 
 
 
Grup țintă: 

https://interreg-rohu.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ-AIxPD-3XJFL1BOgn5Kgfb7ogScUS3BKf6NzzoDlq8MhYw/viewform


 

 
Salutăm toți tinerii, concurenții, antrenorii, educatorii, personalul organizațiilor partenere 
interesate de orientarea sportivă, corectarea hărților, drone, MapRun și jocuri tehnice pentru 
a vă ajuta la pregătirea evenimentului. 
 
 
 Programul evenimentului: 
 
Moderator : Erdélyi Tibor 
 
18.00 Scopul și grupul țintă al proiectului, pașii și rezultatele implementării 
Ágnes Takács, Tibor Gera, Daniel Barkasz manageri de proiect, 
18.40 Utilizarea materiilor prime scanate în  realizarea hărților de orientare sportiva 
Tibor Erdélyi este referent de hartă al Asociației Maghiare de Orientare 
19.20 Utilizarea dronelor în orientarea sportiva 
Gergely Barna, invitat de onoare al comitetului de hărți de orientare al MTFSZ 
20.00 Piste de orientare care pot fi completate-realizate cu aplicația MapRun 
Gabriella Fazekas, referent MapRun și administrator coordonator 
20.30 Jocuri de asistență tehnică online 
Márton Scultéty 
21.00 întrebări, discuții despre posibilitățile viitoare ale proiectului 
 
Urmăriți-ne pe Facebook pentru actualizări zilnice despre detalii, date și locații! 
Facebook: Orientare - O IKT SETI - Sport, Sănătate, Turism, Informatică 
 
Site web: 
 
o-sportturizmus.ertekek.hu 
 
 Informație: 
 
Vă rugăm să rețineți că la eveniment vor fi realizate fotografii și videoclipuri, care pot fi 
utilizate în scopuri ilustrative și promoționale. 
 
Szeged, 2020. november 1. 
 
 
 
 
                  Tószegi Gyula                                      Takács Ágnes 
                presedinte                      proiectmanager 
       s.k.       s.k. 
 

 
 
 
 
„Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.” 
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