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SEMIMARATON SIBIU 2015 – alergăm pentru  

caietele elevilor de-a arhitectura 

2500 de elevi din şcolile de stat învaţă în acest an şcolar pe manualele 

de-a arhitectura.  

 

Pentru anul şcolar 2015-2016 au nevoie de 3000 de manuale noi. Caietul 

elevului are 64 de pagini de conţinut. Tipărirea + expedierea unui caiet / 

manual costă 10 lei.  

 

Contribuie!  

Proiectul nostru devine astfel şi proiectul tău! 
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Mecanismul SEMIMARATONULUI CARITABIL 

adică strângere de fonduri din comunitate 

Fiecare persoană sau companie care doreşte să contribuie la creşterea programului de-a arhitectura poate să 

susţină un alergător din echipa noastră, contribuind cu o sumă fixă sau variabilă (per kilometru alergat).  

 

 

 

 

 

 

Mecanismul prin care poţi să contribui e simplu: 

 

1. Intră pe www.maratonsibiu.ro (http://maratonsibiu.ro/sustinatori/inscriere-sustinator-2/) 

2. Alege alergătorul echipei de-a arhitectura pe care doreşti să-l susţii 

3. Alege modalitatea de donaţie: sumă fixă sau suma variabilă (per kilometru alergat) 

4. Dacă vrei, vino să susţii echipa de-a arhitectura în ziua concursului. O doză de adrenalină garantată! 

o echipă numeroasă formată din arhitecţi şi prieteni de-a arhitectura 

vor alerga semimaratonul de 21km, respectiv crosul de 5km 

http://www.maratonsibiu.ro
http://maratonsibiu.ro/sustinatori/inscriere-sustinator-2/
http://maratonsibiu.ro/sustinatori/inscriere-sustinator-2/
http://maratonsibiu.ro/sustinatori/inscriere-sustinator-2/
http://maratonsibiu.ro/sustinatori/inscriere-sustinator-2/
http://maratonsibiu.ro/sustinatori/inscriere-sustinator-2/
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De-a arhitectura la SEMIMARATON SIBIU 2013 

3203 de lei la prima participare, cu care am tipărit caietele elevilor din Sibiu pentru cursul de-a 
arhitectura în oraşul meu 2013/2014 
 
9 alergători  
 
56 kilometri alergaţi 
 
32 de donatori (contribuţia medie 100 de lei) 
 
Facebook: fotografii de la antrenamentele echipei şi din ziua concursului.  
Direct e-mailing, telefoane  
 
Semimaratonul Sibiu a avut loc în 25 mai 2013 
 

• apariţii TV 

• nenumărate articole on-line 

 
Raportul SEMIMARATON SIBIU 2013  http://issuu.com/ciprianciocan/docs/raport2013_issue/1?e=2333128/5665748 

http://issuu.com/ciprianciocan/docs/raport2013_issue/1?e=2333128/5665748
http://issuu.com/ciprianciocan/docs/raport2013_issue/1?e=2333128/5665748
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De-a arhitectura la SEMIMARATON SIBIU 2014 

4631 de lei la a doua participare participare, cu care am tipărit caietele elevilor din Sibiu pentru 
cursul de-a arhitectura în oraşul meu 2014/2015 
 
19 alergători  
 
181 kilometri alergaţi 
 
61 de donatori (contribuţia medie 76 de lei) 
 
Facebook: fotografii de la antrenamentele echipei şi din ziua concursului.  
Direct e-mailing, telefoane  
 
Semimaratonul Sibiu a avut loc în 31 mai 2014 
 

• apariţii TV 

• nenumărate articole on-line 
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www.de-a-arhitectura.ro    office@de-a-arhitectura.ro    facebook/deAArhitectura 


