SummerCamp ANOSR 2012
-Vama VecheSummerCamp ANOSR din acest an a avut loc la mare, mai exact în cea mai sudica stațiune de pe
litoralul Mării Negre, Vama Veche. La acest eveniment, au luat parte studenți din diferite organizații din
toată țara, iar OSE Cluj a fost reprezentat de mine împreună cu colega mea Bianca Duse.
Am traversat astfel țara în diagonală, pentru a ne afla și noi la unul dintre cele mai frumoase
evenimente ANOSR. Am fost întâmpinați aici de către membrii din biroul de conducere, care ne-au urat
bun venit și s-au ocupat să ne cazeze. Cazarea la SummerCamp s-a facut la Club D’or, un hotel din
Vamă. Astfel că imediat ce ne-am cazat atracția zilei a fost piscina imensă din incinta hotelului, drept
urmare seara s-a terminat cu un pool party.
Zilele următoare cu toți am pornit să ne aventurăm în mare, să ne întindem prosopul pe plaja și
să profităm de soarele puternic, care vrând-nevrând ne-a prăjit puțin pe fiecare.
Cele mai importante momente au fost cele în care s-a discutat despre Campania de toamna a
ANOSR, workshop în care am fost împărtiți pe echipe și am primit o singură sarcină: Să facem un
material în care să promovăm Statutul Studentului, și asta am și făcut.
În cele două ore alocate pentru acest lucru echipa noastră a reușit să pună cap la cap un filmuleț foarte
apreciat de către toți participanții și de catre BC.
Un alt moment semnificativ, parte din Campania de toamna, a fost filmarea unui flashmob la
granița cu Bulgaria. Flasmob-ul viza fenomenul de “brain drain”, și are rolul de a conștientiza tineri să
rămâna în țară, și să nu plece în străinatate după terminarea studiilor.
Ultima seară în Vama Veche s-a încheiat memorabil, cum era și normal, cu un karaoke în aer
liber. Unii au cantat la microfon, alții doar ascunși în mulțime, dar cert este toții s-au simtit foarte bine,
contiuând petrecerea pe plajă.
Experiența din Vama Veche a fost, cu siguranță, extraordinara iar zilele petrecute acolo vor fi de
neuitat pentru mulți dintre noi.
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