FUNDAȚIA CANTACUZINO FLOREȘTI
RAPORT DE ACTIVITATE 2016

Fundația Cantacuzino Florești
Înființată în 2013, Fundația Cantacuzino Florești are ca scop dezvoltarea de proiecte și
programe pentru înscrierea Domeniului Cantacuzino Florești în circuitul turistic și cultural.
Obiectivele fundației sunt următoarele:
•

Introducerea în circuitul turistic a ansamblului Domeniului Cantacuzino Florești;

•

Organizarea de activități culturale în cadrul ansamblului Domeniul Cantacuzino Florești;

•

Conservarea și, în măsura posibilului, restaurarea ruinelor Palatului “Micul Trianon”;

•

Organizarea de evenimente pentru promovarea cunoașterii istoriei Familiei Cantacuzino;

•

Colaborarea și stabilirea de parteneriate cu instituții și fundații din țară și din străinătate
cu scop identic sau similar.

Activități desfăşurate în 2016

 Activități desfăsurate în cadrul parteneriatului cu Facultatea de Horticultură,
secția Peisagistică, București
 Co-organizator al evenimentului ecvestru- Karpatia Horse Show – ediția a III –a
 Organizarea Atelierelor Creative în cadrul evenimentului “Sărbătoarea
Crăciunului la Domeniul Cantacuzino, Florești”

 Evenimentul “Sărbătoarea Craciunului la Domeniul Cantacuzino”

Activități desfăşurate în cadrul parteneriatului cu Facultatea
de Horticultură, secția Peisagistică, București
Sesiuni de practică și voluntariat
 04.042016– Sesiune de practică
– studenți anul I
 26 – septembrie – 2 octombrie –
Voluntariat Karpatia Horse Show
– studenți anul IV.

Teme și proiecte:
 Activități practice în teren –
lucrări de arhelologia peisajului
și analize ale elementelor
 Activități practice în teren –
lucrări de întreținere specifice
 Obervați pe teren sși analize
 Analiză fotografică a terenului
 Curs de fotografie de peisaj

Co-organizator al evenimentului ecvestru- Karpatia Horse
Show– ediția a III –a
Organizatori:
 Asociația Ecvestra HipoHouse,
 Fundația Cantacuzino Florești,
 Federația Ecvestră Română,
 Federația Ecvestră Internațională
 30 septembrie – 2 octombrie 2016

Ediția 2016 s-a remarcat prin concursul complet de sărituri, atelaje ce au atras sportivi
din Marea Britanie, Italia, Austria, Ungaria, Bulgaria, etc. Totodată sa remarcat prin
prezentări de cai, ogari, masini de epocă, drive test cu masini de teren de lux, zona
comerciala variata cu creatori de frumos și creatori de gust, programe speciale pentru copii,
zone agrement înspirate de parcul și pădurea de pe domeniu, toate acestea au făcut din
KHS un superlativ al evenimentului de weekend pentru toți membrii familiei.

Co-organizator al evenimentului ecvestru- Karpatia Horse
Show– ediția a III –a
Karpatia Horse Show în cifre :

 peste 8.000 spectatori adulti
 peste 3.000 copii, inclusiv programe
speciale cu scoli din judetul Prahova
 40 concurenți la Concursul complet
 10 echipe la Concursul de atelaje
 60 cai






10 televiziuni nationale si locale
7 statii radio – sporturi si interviuri
200 articole în presă și online
Arbitri internaționali din 6 țări
Concurenți din 7 țări

Organizarea Atelierelor Creative
 Organizarea Atelierelor Creative în cadrul evenimentului
“Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul Cantacuzino,
Florești” a avut ca scop implicarea copiilor de la Școala
Gimnazială Florești în activități creativ-educative
 Atelierele sau desfăsurat în perioada 29.11.2016 –
21.12.2016
 194 de elevi înscriși din clasele a-III – VIII -a

Evenimentul “Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul Floreşti”
Evenimentul “Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul Floreşti” a constat în:

 susţinerea unor momente muzicale pe scenă, cu ajutorul copiilor şi
profesorilor de la Şcoala Gimnazială Floreşti, dar şi colaborarea cu Şcolile
din Filipeşti de Târg, Mărginenii de jos, Măgureni
 degustări de produse tradiţionale asigurate de comercianţii locali;
 împodobirea bradului;
 premierea pe scenă a proiectelor literare câstigătoare în cadrul Atelierului
Literar;
 înmanarea cadourilor tuturor copiilor prezenţi la sărbătoare;
 standuri pentru comercianţii locali cu produse tradiţionale şi obiecte
decorative;
 vetre cu foc şi multe altele…

Bilanțul pe 2016
VENITURI
Contribuţie fondatori
Sponsorizări

0
17.500

Donații

0

Dobânzi

7
TOTAL VENITURI = 17.507 Ron

CHELTUIELI
Activități desfăsurate în cadrul parteneriatului cu Facultatea
de Horticultură, secția Peisagistică
Co-organizator al evenimentului ecvestru- Karpatia Horse
Trails – ediția a IIII–a
Organizarea Atelierelor Creative si evenimentul “Sărbătoarea
Crăciunului la Domeniul Floreşti”

Alte cheltuieli administrative

1.409
52.877
6.630

16.031
TOTAL CHELTUIELI =76.947 Ron

Fundația Cantacuzino Florești
Sediu: B-dul. Iuliu Maniu nr.6, sector 6, București
Punct de lucru: Str. Grigore Cantacuzino, Sat Florești,
Județul Prahova
Telefon fix / fax: 0372149183 / 0372870413
E-mail: contact@domeniulcantacuzino.ro

Website: www.domeniulcantacuzino.ro

