Welcome to Sibiu urban adventure
De-a lungul a două ore Sibiul vi se va arăta cu ceea ce are el mai frumos şi mai
interesant: istorie, arhitectură, oameni. Trecut şi prezent, necunoscuţi şi prieteni, vă vor fi
alături pentru a vă ajuta să descoperiţi frumuseţea unui oraş şi a oamenilor care-l
locuiesc. Nu aveti voie sa vă despărțiți, grupul trebuie să fie întreg la toate obiectivele.
Aventura începe. Succes!

Presupunând că abia aţi ajuns la Sibiu, rugaţi un taximetrist să vă dea bonul fiscal. De
fapt, trebuie să obtineţi de la el un bon fiscal de fix 3.00 lei, pentru servicii de taxi. =20 p.
Găsiţi casa în care a trăit în tinereţe autorul cărţii Lacrimi şi sfinţi şi faceţi o poză
statuetei dintre cai.============================================= 25 p.
Surprindeţi jumătate de grup lângă vara din
← această locaţie, de pe o str. bisericească, iar
cealaltă jumătate lângă

toamnă. ==== 25p.

Pe trepţii acestei clădiri strâmbaţi-vă 
cât

mai

urât

unii

==================

la

ceilalţi.

20 p.
Rugaţi un trecător să facă o poză întregului grup în aşa fel
încât să apară şi această inscripţie în imagine. Atenţie, puteţi
risca să rămâneţi fără aparatul foto!! ======== 25 p.

Blocaţi pentru o poză de grup cea mai îngustă stradă din
Sibiu. =============================

15 p.

Pentru încă 10 puncte ţineţi în braţe un coleg astfel
încât, la orizontală, la 1 metru deasupra solului, să atingă
cu picioarele un perete şi cu mâinile celălalt perete al
străzii. =============================

15 p.

Pentru 15 puncte faceti o poza de ansamblu a cladirii
fostei bănci Oașia, construită în stil neo-românesc în anul 1919 de Petru Oașia.== 10 p.
Găsiţi acest basorelief aflat pe cea mai reprezentativă
clădire Art Deco din Sibiu, construită în perioada
interbelică pe locul farmaciei lui Herzberg Karl. În
timpul celui de-al doilea război mondial, pivniţa
clădirii a fost folosită ca şi depozit antiaerian. Ajunşi
aici, păstraţi un moment de reculegere, faceţi o poză şi
continuaţi aventura. =========================================== 25 p.
Acest stâlp ne aminteşte de
meserii

demult

uitate,

de

vremuri când ucenicia nu se
făcea la şcoală. Luaţi-l cu
voi…într-o poză. ====== 20 p.

Dacă ajungeți in Piața Mare, convingeți un necunoscut(ă) să fie sărutat de doi membrii ai
echipei (fie și pe obraz) , mai primiţi un bonus. Nu uitaţi sa inregistrati.

====

20 p.

Faceti o poză primului teatru al
Sibiului inaugurat în anul 1788, apoi
mergeţi cu tot grupul la Paris. Nu e
departe. =========== 15 p + 15 p.

Total 1 ====250 P
De-a lungul aventurii voastre prin Sibiu nu uitaţi să surprindeţi în imagini biserica
în care se afla moaştele Sfântului Andrei Şaguna, casa cu cariatide, Muzeul Farmaciei,
Statuia Sfântului Ioan Nepomuk, statuia lui Schiller şi cel mai scump butoi din Sibiu.
Pentru fiecare dintre ele se mai primesc câte 15 puncte.
Total 2 =====90 P

TOTAL === 340 P
Important: nu este voie să vă despărţiţi de grup, iar întârzierea cu mai mult de 5
minute de la întâlnire se penalizează cu câte 20 de puncte pentru fiecare 5 minute
întârziate.
Ca niște turiști obosiți, la final ne întâlnim pe cea mai frumoasă stradă a Sibiului, la
Paris, pentru a ne încălzi cu un ceai sau o cafea.
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