TABĂRA DE CREAŢIE „VARA PE ULIŢĂ”
8 IULIE – 16 AUGUST 2019
REGULAMENT
În perioada 8 iulie – 16 august 2019, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează Tabăra de
creaţie „Vara pe uliţă”, program organizat pentru copii şi tineri în vederea petrecerii în mod creativ şi activ a
vacanţei de vară.






























programul este structurat în ateliere de creaţie populară (olărit, modelaj, încondeiat ouă, ţesut,
sculptură în lemn, icoane pe lemn, icoane pe sticlă, măşti populare, podoabe populare,
împletituri, pictură - desen, păpuşi, motive tradiţionale cusute, desen – pictură, foto, dansuri
populare, teatru de păpuşi, percutie - toacă).
activitatea este coordonată de meşteri populari, profesori instructori de desen – pictură, artişti
plastici;
participă:
- copii Grupa BABY între 3 – 6 ani;
- copii şi tineri între 7 – 18 ani;
- adulți și seniori;
participanţii au posibilitatea să opteze la înscriere pentru un atelier, cu durata de o săptămână;
atelierele se organizează pentru minimum 10 copii; în caz contrar copiii sunt redirecționați către alte
ateliere;

taxa de participare: 300 lei/ participant / săptămână, include și taxa pentru însoţitori;
participanţii vor respecta opţiunea atelierului;
retragerea din programul taberei nu implică restituirea taxei percepute;
programul în ateliere - de luni până vineri, între orele 1000 – 1400;
pauză interactivă - între orele 12.00 – 13.00;
copiii între 3 - 9 ani vor fi acceptaţi numai cu însoţitori;
însoţitorii au acces la ateliere numai în pauză, între orele 12.00 – 13.00 cu excepţia grupelor
Baby;
muzeul şi profesorii coordonatori nu răspund de copii după ora 14.00;
muzeul nu asigură materialele şi uneltele necesare meşteşugului, exceptând roata olarului, lut
şi războiul de ţesut;
cele mai reuşite creaţii vor participa la expoziţia finală Vara pe uliţă, care va avea loc în ziua
de 16 august;
programul activităţii în ateliere se desfăşoară conform orarului; părăsirea atelierului se face
numai cu încuviinţarea coordonatorului;
în perioada desfășurării atelierelor, coordonatorul și participanții vor purta la vedere ecusonul de
participare; pierderea ecusonului implică eliberarea altui ecuson şi achitarea sumei de 2 lei;

însoţitorii au obligativitatea de a interzice copiilor vizitele pe malul Lacului Herăstrău
nerespectarea disciplinei şi regulamentului atrage excluderea din tabără;
muzeul nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele pierdute sau uitate;
spațiul muzeal este supravegheat video și expus foto;

participanţii vor respecta Regulamentul de Ordine Interioară al Muzeului şi Regulamentul
Taberei;
persoane de contact: Andreea Nanciu tel 021.317.91.10/ int 201, 0724 331 741
Andreea Majuru tel 021.317.91.10/ int 190

