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Asociaþia Kogayon, organizaþie nonguvernamentalã de
protecþie a mediului cu sediul în Costeºti-Vâlcea, s-a înfiinþat în anul
2003 ºi are în prezent 135 membri.
Principala realizare a Asociaþiei Kogayon a fost înfiinþarea
Parcului Naþional Buila-Vânturariþa, al 12-lea din cele 13 parcuri
naþionale ale României, prin întocmirea studiului de fundamentare
ºtiinþificã ºi realizarea demersurilor necesare cãtre autoritãþile
competente. Parcul Naþional Buila-Vântuariþa a fost înfiinþat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 2151/2004, iar Asociaþia Kogayon a primit, în
cadrul Galei Societãþii Civle, premiul pentru cel mai bun proiect de
mediu al anului 2004.
În prezent, Asociaþia Kogayon este partener al R.N.P. Romsilva
la administrarea Parcului Naþional Buila-Vânturariþa, în baza
Protocolului de colaborare nr. 12466/06.09.2005.
Pe lângã implicarea în administrarea Parcului Naþional BuilaVânturariþa, Asociaþia Kogayon mai are în custodie o arie naturalã
protejatã: Rezervaþia Naturalã Muzeul Trovanþilor Costeºti, conform
convenþiei de custodie nr. 3067/22.05.2006
încheiatã cu Agenþia pentru
Protecþia Mediului
Vâlcea.

Asociaþia Kogayon este membrã a Coaliþiei
ONG Natura 2000 ºi a participat în mod activ la
implementarea reþelei ecologice europene Natura
2000 în România, prin studii concretizate cu
desemnarea Parcului Naþional Buila-Vânturariþa
atât ca sit de importanþã comunitarã, cât ºi ca sit de
protecþie avifaunisticã.
De asemenea, Asociaþia Kogayon este
membrã a CERI (Carpathian Ecoregion Initiative) ºi
reprezentanta ONG-urilor în Comitetul de Bazin al
Râului Olt, precum ºi membrã în CRESC SV Oltenia.
Asociaþia Kogayon a implementat în anul
2007 sau are în curs de implementare mai multe
proiecte, cu finanþare externã (în valoare totalã de
aproape 500.000 lei) sau din surse proprii, având ca
beneficiar Parcul Naþional Buila-Vânturariþa,
Rezervaþia Naturalã Muzeul Trovanþilor Costeºti,
comunitãþile locale din preajma parcului naþional,
vizitatorii zonei, publicul larg.
Aceste proiecte au fost:

Contact:

Asociaþia nonguvernamentalã
de protecþie

a mediului

Kogayon

247115 Costeºti, Str. Costeºti, nr. 343, jud. Vâlcea, România
Tel: +40.0723.071.648
E-mail: office@kogayon.ro
www.kogayon.ro

Realizãri:

1. Porþile Parcului Naþional
Buila-Vânturariþa: naturã ºi spiritualitate
Coordonator: Raluca Voinea
Perioada de derulare: octombrie 2006 - octombrie 2007
Valoare: 35.429 lei
Finanþator: Fundaþia pt. Parteneriat ºi Asociaþia de Ecoturism
din România (16.044 lei), Consiliul Judeþean Vâlcea (5.000 lei)
Parteneri: Administraþia Parcului Naþional Buila-Vânturariþa,
Consiliul Judeþean Vâlcea, Consiliul Local al Comunei Costeºti,
Asociaþia Depresiunii Horezu, Agenþia de Turism Econatur Travel Rm.
Vâlcea.

Amenajarea unui traseu ecoturistic în parc:
- Marcarea traseului
- Amplasarea a 10 stâlpi cu sãgeþi informative
- Amplasarea a 12 panouri informative (3: 1,5x1 m ºi 9: 60x70 cm)
Promovarea traseului ecoturistic:
- Editarea/tipãrirea/distribuirea a 200 postere ºi 3.500 pliante
românã-englezã
- Editarea a douã hãrþi turistice ale traseului
- Promovarea traseului prin pagina www.kogayon.ro ºi prin
organizarea de întâlniri, articole în presa localã, emisiuni TV,
participãri la târguri de turism, simpozioane etc.
- Conceperea unui program turistic pt. promovarea traseului.
Organizarea a 3 sesiuni de instruire în tehnicile practicãrii ecoturismului ºi
agroturismului, pentru localnicii din Costeºti.

2. Implementarea Reþelei Ecologice
NATURA 2000 pe teritoriul Parcului
Naþional Buila-Vânturariþa ºi realizarea
Planului de Management al parcului
Coordonator: Florin Stoican
Perioada de derulare: iulie 2006 - octombrie 2007
Valoare: 304.500 lei
Finanþator: Administraþia Fondului pentru Mediu (80%)
R.N.P. Romsilva (10%)
Parteneri: Administraþia Parcului Naþional Buila-Vânturariþa - a
contribuit cu sprijin logistic (transport materiale ºi oameni) ºi prin
participarea personalului de teren la majoritatea acþiunilor practice

Realizãri:
Lucrãri de infrastructurã turisticã:
- Realizarea ºi amplasarea a 15 panouri informative (1,5x1 m)
- Realizarea ºi amplasarea a 58 stâlpi cu 168 sãgeþi indicatoare
- Remarcarea reþelei de trasee turistice (>250 km)
- Amenajarea a 7 spaþii de campare (panou informativ, container pentru
gunoi, vatrã de foc, masã, bãnci)
- Repararea a 3 refugii turistice
- Repararea a 2 observatoare
- Amenajarea celor 6 intrãri în parc
(panou informativ, container pentru gunoi)
- Consolidare poteci 600 m
- Montare balustrade de susþinere 200 m
Cartografiere a parcului:
- Achiziþionare de aerofotograme
- Mãsurãtori GPS ºi ridicãri topo de detaliu
- Realizare de hãrþi tematice ale parcului (habitate, vegetaþie, geologie,
pedologie, geomorfologie, turism)
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Realizare publicaþii:
- Editarea/tipãrirea/montarea a 15 postere panouri ro-en (1,5x1 m)
- Editarea/tipãrirea/distribuirea a 1.000 postere color A2
- Editarea/tipãrirea/distribuirea a 5.000 broºuri color A5 24 pagini
- Editarea/tipãrirea/distribuirea a 20.000 pliante ro-en color A4
- Editarea/tipãrirea a 4.500 chestionare pentru monitorizare turisticã
- Editarea/tipãrirea a 5.000 bilete de vizitare pentru monitorizare turisticã
- Distribuirea materialelor ºi completarea chestionarelor
Achiziþionare echipament:
- Camerã foto digitalã profesionalã + accesorii
- GPS
- Lunetã observaþii faunã
- Busolã
Realizare paginã web (www.buila.ro) ro-en-it-fr

Panou informativ
(în limba românã ºi limba englezã)

Materiale realizate în
cadrul proiectului
Bilete de vizitare

Broºurã

Pliant în limba englezã

Pliant în limba românã

Poster

3. Ranger Junior al Parcului Naþional
Buila-Vânturariþa sit Natura 2000
Coordonator: Monica Huidu
Perioada de derulare: februarie - noiembrie 2007
Valoare: 34.450 lei
Finanþator: Fundaþia pt. Parteneriat (15.000)
Parteneri: Inspectoratul ªcolar Judeþean Vâlcea, Administraþia
Parcului Naþional Buila-Vânturariþa (a contribuit cu sprijin logistic transport materiale ºi oameni ºi prin participarea personalului de teren
la majoritatea acþiunilor practice), Grupul ªcolar „C-tin Brâncoveanu”
Horezu, Grupul ªcolar Economic “Justinian Marina” Bãile Olãneºti,
ªcoala cu clasele I-VIII Ferigile Costeºti, ªcoala cu clasele I-VIII
Bãrbãteºti, ªcoala cu clasele I-VIII Bodeºti, ªcoala cu clasele I-VIII
ªcoala cu clasele I-VIII
Pietrari, ªcoala cu clasele I-VIII Cheia,
Olãneºti Sat, Clubul Copiilor Horezu.

Realizãri:
Prezentãri în ºcolile partenere - >20
Editare/tipãrire broºurã Junior
Ranger al parcului
A5, 300
exemplare
Realizare materiale pt. copii:
tricouri (80), pãlãrii inscripþionate
(64), mape etc.
Realizarea a 4 aplicaþii practice în
parc cu copiii

Materiale editate in cadrul proiectului

Realizarea unei expoziþii itinerante de fotografie ºi desen
Realizarea în fiecare ºcoalã a unei expoziþii permanente despre parc

4. Monitorizarea unor specii protejate
reprezentative pentru Parcul Naþional
Buila-Vânturariþa
Coordonator: Florin Stoican
Perioada de derulare: august 2007- decembrie 2008
Valoare: 149.519 lei
Finanþator: Administraþia Fondului pt. Mediu (90%),
R.N.P. Romsilva (10%)
Parteneri: Administraþia Parcului Naþional Buila-Vânturariþa contribuþie cu sprijin logistic (transport materiale ºi oameni) ºi prin
participarea personalului de teren la majoritatea acþiunilor practice

Realizãri:
Achiziþionare echipament:
- Echipament de lucru pentru personalul structurii de administrare:
corturi (4), saci de dormit (8), izoprene gonflabile (8), lanterne
frontale (8), beþe telescopice (8), rucsaci (10), primusuri (4)
- Echipament pentru organizare tabere: corturi (10), saci de dormit
(30), izoprene (30), lanterne frontale (10)
- Echipament pentru implementarea proiectului: corzi dinamice (4),
cordelinã (300 m), carabiniere (40 bucle), opturi de rapel (4),
cãþãrãtoare (4), coborâtoare (4), hamuri (4), bocanci (5), pantalon ºi
jachetã (5), mãnuºi (5), parazãpezi (5), cãºti de protecþie (4),
ochelari protecþie (4), ciocan (1), pioleþi de turã (4), colþari (4),
ancore (50), scripete (2)
Începerea monitorizãrii unora dintre specii: capra neagrã, tisã, tulichinã,
fluturaºul de stâncã
Realizare materiale promoþionale:
- 10.000 pliante A4 color, 5.000 broºuri A5 28 pagini color
- 1.000 postere color A2, 300 albume foto color A5 60 pagini
- 300 tricouri inscripþionate, 300 pãlãrii inscripþionate
- 300 agende inscripþionate, 300 pixuri inscripþionate
- 300 calendare inscripþionate
- 50 rucsaci inscripþionaþi
- 15 bannere 4x1,5 m

Materiale realizate în cadrul proiectului
Porþile Parcului Naþional
Buila-Vânturariþa: naturã ºi spiritualitate (vezi pagina 2)

Poster

Panou traseu
ecoturistic

Program
ecoturistic

Pliant în limba românã
ºi limba enlgezã

Materiale realizate în cadrul proiectului:
Monitorizarea unor specii protejate reprezentative
pentru Parcul Naþional Buila-Vânturariþa (vezi pagina anterioarã)

Broºurã

Pliant

Panou de informare la intrarea
în Peºtera Liliecilor

Poster

Album foto

Calendar

5. Managementul Rezervaþiei Naturale
Muzeul Trovanþilor Costeºti
Coordonator: Florin Stoican
Perioada de derulare: iulie 2006 - decembrie 2007
Finanþator: resurse proprii
Parteneri: Consiliul Local al Comunei Costeºti, ªcoala cu
clasele I-VIII Ferigile Costeºti

Realizãri:
Întocmirea Regulamentului ºi Planului de Management ale rezervaþiei ºi
trimiterea acestora spre avizare autoritãþilor competente
Amenajarea infrastructurii turistice a rezervaþiei:
- realizarea ºi montarea unui panou informativ bilingv (ro-en) (1,5x1 m)
- realizarea ºi amenajarea unui spaþiu de odihnã pentru vizitatori:
masã, bãnci, container de gunoi
- delimitarea rezervaþiei
- securizarea accesului cu barierã
Monitorizarea permanentã a rezervaþiei ºi intreprinderea unor mãsuri
pentru aplicarea prevederilor din legislaþia în vigoare, regulamentul ºi
planul de management
Lecþii de educaþie ecologicã ºi aplicaþii practice cu elevii ºcolilor din zona
rezervaþiei reprezintã un prim pas în contactul elevilor cu ariile naturale
protejate, activitãþile de educaþie continuând în
Parcul Naþional Buila-Vânturariþa.

8/02/2007

Reabilitarea zonelor afectate de activitãþi miniere

6. Focus: Ecology
parteneriat cu Centrul Ceh

Invitaþi:
Gavril BAICAN, coordonator tehnic, Unitatea de Management al Proiectului Ministerul Economiei ºi Comerþului
Ervin Robert MEDVES, specialist în probleme de mediu, Unitatea de Management al Proiectului Ministerul Economiei si Comerþului
Marcel HOARA, director, Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
15/03/2007

Energia eolianã în contextul actual

Coordonator: Nicoleta Marin
Perioada de derulare: ianuarie 2006 - decembrie 2008
Parteneri: Centrul Ceh

Invitaþi:
Marin MIKESKA, Hnutí Duha - Friends of the Earth, Cehia
Dragoº BUCURENCI - Salvaþi Dunãrea si Delta - Academia Caþavencu
Dan HULEA - Societatea Ornitologicã din România
Ionuþ APOSTOL - Terra Mileniul III
2/04/2007

Proiecþie film documentar
17/05/2007

Programul constã în organizarea unor manifestãri pe teme de
interes general legate de protecþia mediului. De fiecare datã au fost
invitaþi sã þinã prelegeri ºi prezentãri legate de aceste teme,
reprezentanþi ai unor organizaþii/instituþii din domeniu, din România ºi
Cehia. Pânã în prezent au fost organizate urmãtoarele dezbateri:

Managementul deºeurilor între teorie ºi practicã
Invitaþi:
Maria PÃTROESCU, profesor universitar, director - Centrul de Cercetare a Mediului ºi efectuare a studiilor de impact,
Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureºti
Brînduºa PETROAICA, director - Direcþia Deºeuri ºi substanþe chimice periculoase, Agenþia Naþionalã de Protecþie a Mediului
18/10/2007

Construcþii ilegale în arii protejate
Invitaþi:
Doina CIOACÃ - Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului
Gabriel PÃUN - Greenpeace
Dumitru PISTOL - Garda Naþionalã de Mediu
29/11/2007

Reconstrucþia ecologicã în Delta Dunãrii
Invitaþi:
Jaroslav Ungermann - Cehia
Petre Gâºtescu Institutul de Geografie al Academiei Române
Cristian Cosma Direcþia de Investiþii din cadrul Administraþiei Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii
Mihai Proca - Manager de Lobby si Proiecte de Mediu, Asociaþia Salvaþi Delta Dunãrii - AC

7. Cercetare ºtiinþificã în Parcul
naþional Buila-Vânturariþa
Perioada de derulare: ianuarie 2006 - decembrie 2008
Finanþator: resurse proprii

Lucrãri realizate:
1. ASOCIAÞIA KOGAYON (2005) Studiu de fundamentare ºtiinþificã al
Parcului Naþional Buila-Vânturariþa II;
2. ASOCIAÞIA KOGAYON (2004) Studiu de fundamentare ºtiinþificã al
Parcului Naþional Buila-Vânturariþa I;
3. DARDAC Mirela (2005) Efectul detonãrilor din Cariera Bistriþa asupra
construcþiilor, temã de cercetare, Facultatea de Geologie ºi Geofizicã,
Universitatea Bucureºti;
4. DRAGU Anca (2005) - Contribuþii la studiul biologiei chiropterelor în
trei peºteri din sud-vestul Carpaþilor Meridionali, lucrare de licenþã,
Facultatea de Biologie Bucureºti;
5. GHEORGHE Adelina (2005) Turismul în Comuna Costeºti Jud.
Vâlcea, lucrare de licenþã, Universitatea Spiru Haret Bucureºti;
6. MANTA Nicolae (2006) - Premise pentru dezvoltarea unui turism
durabil în zona Parcului Naþional Buila-Vânturariþa, lucrare de licenþã,
Faculatea de Biologie, Catedra de Ecologie, Universitatea Bucureºti;
7. MUªAT Ana Maria (2006) Analiza sedimentologicã a calcarelor din
masivul Buila-Vânturariþa, reconstituiri paleoambientale, lucrare
licenþã Facultatea de Geologie ºi Geofizicã, Universitatea Bucureºti;
8. PANIªOARÃ Nicoleta (2006)
Managementul Parcului Naþional
Buila-Vânturariþa, lucrare de licenþã, Facultatea de Geografie,
Universitatea Spiru Haret Bucureºti.

9. STAMA Ana Maria (2006) Schimbãri ale mediului înconjurãtor în ultimii
100 ani în Masivul Buila-Vânturariþa, lucrare master Facultatea de
Geografie, Universitatea Bucureºti;
10.STOICAN, Florin (2006) Research for the development knowledge on
Buila-Vanturariþa National Park geodiversity,
Anuarul Institutului
Geologic al României, Vol 74, Bucureºti
11.STOICAN, Florin (2005) Înfiinþarea Parcului Naþional Buila-Vânturariþa,
Sesiunea de Comunicãri ªtiinþifice a Facultãþii de Geografie, Universitatea
Bucureºti;
12.STOICAN, Florin (2005)
Studiul sedimentologic al calcarelor din
zãcãmântul de la Bistriþa posibilitãþi de valorificare, lucrare de master,
Facultatea de Geologie ºi Geofizicã, Universitatea Bucureºti;
13.STOICAN, Florin (2004)
Studiul sedimentologic comparativ între
calcarele jurasice din Masivul Buila-Vânturariþa ºi clastele carbonatice din
conglomeratele de Cheia, lucrare de licenþã, Facultatea de Geologie ºi
Geofizicã, Universitatea Bucureºti;
14.STOICAN, Florin (1997) Potenþialul turistic ºi premizele dezvoltãrii
formelor de turism în Comuna Costeºti Judeþul Vâlcea, lucrare de diplomã,
ªcoala Postlicealã de Turism G. Bariþiu Sibiu;
15.STOICAN, Florin (1996) Potenþialul turistic al Judeþului Vâlcea, temã de
cercetare, ªcoala Postlicealã de Turism G. Bariþiu Sibiu;
16.TÎRCOB Nicoleta (2007) Studiul fizico-geografic al depresiunii oltene
Bistriþa- Costeºti, lucrare de licenþã, Facultatea de Geografie, Universitatea
Bucureºti;
17.VOINEA Raluca (2006) Fenomene de risc ºi starea habitatelor în Parcul
Naþonal Buila-Vânturariþa, lucrare master Facultatea de Geografie,
Universitatea Bucureºti;
18.VOINEA, Raluca (2005) Parcul Naþional Buila-Vânturariþa studiu fizicogeografic cu privire specialã asupra florei, lucrare de licenþã, Facultatea de
Geografie, Universitatea Bucureºti.
continuare pe pagina urmãtoare...

... continuare de pe pagina anterioarã

Lucrãri în curs de realizare
1. DRAGU Anca
Studii asupra ecosistemelor subterane ºi a
interrelaþiilor cu cele edafice
temã de cercetare, Institutul de
Speologie Emil Racoviþã Bucureºti;
2. HUIDU Monica Studiu ecologic asupra carabidelor (CarabidaeColeoptera) din Parcul Naþional Buila-Vânturariþa, lucrare de doctorat,
Facultatea de ªtiinþe, Universitatea din Piteºti;
3. HUIDU Monica, STOICAN Florin
Monitorizarea unor specii
protejate reprezentative pentru Parcul Naþional Buila-Vânturariþa,
temã de cercetare;
4. STOICAN Florin Studiul geologic al rocilor carbonatice din Masivul
Buila-Vânturariþa, contribuþie la cunoaºterea geodiversitãþii Parcului
Naþional Buila-Vânturariþa, lucrare de doctorat, Facultatea de
Geologie ºi Geofizicã, Universitatea Bucureºti.
5. RÃDULESCU Adrian Parcul Naþional Buila Vânturariþa - turism ºi
potenþial turistic, lucrare de licenþã, Facultatea de Geografie,
Universitatea din Bucureºti

8. Utilizarea imaginilor OASIS-SPOT în
cartografierea habitatelor Parcului Naþional
Buila Vânturariþa
Coordonator: Cristian Flueraru
Perioada de derulare: noiembrie 2007 - decembrie 2008
Parteneri: Institutul Naþional de Meteorologie
Finanþator: OASIS (Optimizing Access to SPOT Infrastructure
for Science)
Realizari:
- Achiziþionarea a douã imagini satelitare de înaltã rezoluþie,
pentru întreaga suprafaþã a parcului, din 2006 ºi 2007
- cartografierea habitatelor parcului

9. Promovarea Parcului Naþional
Buila-Vânturariþa
Coordonator: Florin Stoican
Perioada de derulare: ianuarie 2006 - decembrie 2008
Finanþator: resurse proprii
Parteneri: Administraþia Parcului Naþional Buila-Vânturariþa

www.buila.ro

Realizãri - lucrãri publicate:
- Monitorizarea turisticã
- Elaborarea strategiei turistice a parcului
- Ghid ºi hartã turisticã
- Promovarea prin cele douã pagini web:
www.buila.ro ºi www.kogayon.ro
-Promovarea prin participarea la dezbateri, seminarii,
prezentãri, simpozioane, întâlniri, târguri de turism, apariþii în massmedia, parteneriate ºi colaborãri cu instituþii din þarã ºi strãinãtate.

Www.kogayon.ro

10. Proiecte în care Asociaþia Kogayon
a participat sau participã ca partener
ªcoala Generalã Pietrari - proiect de educaþie ecologicã a
elevilor ºcolii, finanþat de Ministerul Educaþiei
Asociaþia Depresiunii Horezu - proiect de promovare ecoturisticã
a Olteniei de Nord, finanþat de Fundaþia pentru Parteneriat ºi Asociaþia
de Ecoturism din România
Asociaþia pentru Protecþia Liliecilor Bucovina - proiect de educaþie
ecologicã cu privire la protecþia liliecilor, finanþat de PHARE
ªcoala Generalã Costeºti - proiect de educaþie ecologicã a elevilor
ºcolii, finanþat de Administraþia Fondului pentru Mediu

Toate aceste proiecte s-au putut realiza atât prin obþinerea sprijinului
financiar, cât ºi prin aportul voluntarilor Asociaþiei Kogayon ºi a
partenerilor implicaþi, astfel:
· Proiectul “Porþile PNBV: naturã ºi spiritualitate” (finalizat): 370
zile/om (18 acþiuni, 35 voluntari implicaþi)
· Proiectul „Implementarea Reþelei Natura 2000 în PNBV”
(finalizat): 796 zile/om (36 acþiuni, 85 voluntari implicaþi)
· Proiectul „Junior Ranger al PNBV” (finalizat): 232 zile/om (19
acþiuni, 21 voluntari implicaþi)
· Proiectul „Monitorizarea unor specii protejate reprezentative
pentru PNBV” (în curs): 196 zile/om (16 acþiuni, 27 voluntari
implicaþi)
· Proiectul „Managementul Rezervaþiei Muzeul Trovanþilor Costeºti”
(în curs): 140 zile/om (26 acþiuni, 8 voluntari implicaþi)
· Parteneriat cu organizaþia Bouworde (Belgia) 165 zile/om (12
acþiuni, 9 voluntari belgieni, 6 români implicaþi) întreþinere
infrastructurã turisticã, cercetare

Finanþatori: Administraþia Fondului pentru Mediu, Fundaþia pentru

Parteneri: R.N.P. Romsilva, Administraþia Parcului Naþional Buila-

Parteneriat, R.N.P. Romsilva, Consiliul Judeþean Vâlcea

Vânturariþa, Centrul Ceh, Consiliul Judeþean Vâlcea, Consiliul Local al
Comunei Costeºti, Asociaþia Depresiunii Horezu, Agenþia de Turism
Econatur Travel Rm. Vâlcea, Inspectoratul ªcolar Judeþean Vâlcea, ªcoala
cu clasele I-VIII Ferigile Costeºti, ªcoala cu clasele I-VIII Pietrari, Grupul
ªcolar C-tin Brâncoveanu Horezu Grupul ªcolar Economic “Justinian
Marina” Bãile Olãneºti, ªcoala cu clasele I-VIII Bãrbãteºti, ªcoala cu
clasele I-VIII Bodeºti, ªcoala cu clasele I-VIII Cheia, ªcoala cu clasele IVIII Olãneºti Sat, ªcoala cu clasele I-VIII Vaideeni, Clubul Copiilor Horezu,

Sponsori: Kepler Rominfo, S.C. Arnota S.R.L. Costeºti, Agenþia de

Mãnãstirea Bistriþa, Clubul de Turism Alpin Vânturariþa, Asociaþia Alpin

Turism Edelweiss Travel (logo), Transair Agency

Club Vâlcea, Clubul Alpin Român, Bouworde (Belgia).

Mulþumim, de asemenea, celor care au contribuit la susþinerea
activitãþilor derulate în Parcul Naþional Buila-Vânturariþa prin
direcþionarea a 2% din impozitul pe venit datorat statului
cãtre Asociaþia Kogayon.
Numele ONG: ASOCIATIA KOGAYON
Cod de identificare fiscala: 16132059
Cont bancar (IBAN): RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Cum ne puteþi sprijini în continuare?
* participând la campania 2% (detalii pe www.kogayon.ro,
www.buila.ro)

*susþinându-ne proiectele prin sponsorizãri, colaborãri,
parteneriate
* alãturându-te cu entuziasm ºi voie bunã echipei :)
* aplicând principiul: Respect pentru Oameni ºi Naturã!
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