TABĂRA DE CREAŢIE „VARA PE ULIŢĂ”
20 IULIE – 7 AUGUST 2020
REGULAMENT
În perioada 20 iulie – 7 august 2020, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
organizează Tabăra de creaţie „Vara pe uliţă”, program oferit copiilor şi tinerilor
pentru petrecerea în mod creativ şi activ a vacanţei de vară.
 programul este structurat în ateliere de creaţie populară (olărit, modelaj,
încondeiat ouă, ţesut, icoane pe lemn, icoane pe sticlă, podoabe populare, desenpictură, păpuşi, jucării din lemn, teatru de păpuși, prelucrarea artistică a pielii
(opinci, accesorii din piele), croit-cusut-brodat, pictură pe pânză, artă
medievală).
 activitatea este coordonată de meşteri populari, profesori instructori de desen –
pictură, artişti plastici;
 participă
- copii şi tineri între 7 – 18 ani;
 participanţii au posibilitatea să opteze la înscriere pentru un atelier, cu durata
de o săptămână;
 atelierele se organizează pentru maxim de 6 copii;
 taxa de participare: 300 lei/ participant / săptămână, inclusiv taxa pentru
însoţitori (1 persoană); dacă sunt mai mulți însoțitori, se plătește biletul de
intrare în muzeu conform categoriei din care face parte (adult, pensionar);
 participanţii vor respecta opţiunea atelierului;
 retragerea din programul taberei nu implică restituirea taxei percepute; doar în
cazuri de forță majoră, cu acte doveditoare și cerere către conducere;
 programul în ateliere - de luni până vineri, între orele 1000 – 1400;
 pauză interactivă - între orele 12.00 – 13.00;
 copiii între 7 - 9 ani vor fi acceptaţi numai cu însoţitori;
 însoţitorii au acces la ateliere numai în pauză, între orele 12.00 – 13.00;
 muzeul şi profesorii coordonatori nu răspund de copii după ora 14.00;
 muzeul nu asigură toate materialele şi uneltele necesare meşteşugului; excepție 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 7 august;
 programul activităţii în ateliere se desfăşoară conform orarului; părăsirea
atelierului se face numai cu încuviinţarea coordonatorului;
 în timpul taberei participanţii vor purta la vedere ecusonul de participare;
pierderea ecusonului implică eliberarea altui ecuson şi achitarea sumei de 5 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;
 areal supravegheat video;
 participanţii vor respecta Regulamentul de Ordine Interioară al Muzeului şi
Regulamentul Taberei;

pentru prevenirea contamin

-

-

la 19 iunie 2020:
 Este obligatorie verificarea temperaturii la intrarea în muzeu (unde se află aparate
de tip termo scannere); În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3° C
este interzisă participarea la eveniment;
 Amplasarea atelierului corespunde cu normele în vigoare însă în relația directă cu
meșterul și copiii participanți la atelier este obligatorie purtarea măștii; de asemenea,
după fiecare contact este recomandată dezinfectarea cu substanțe omologate,
substanțe pe care fiecare expozant va trebui să le aibă asupra sa. Muzeul pune la
dispoziție substanțe dezinfectante în spațiile închise: la intrări, la toalete, în sălile de
expoziție, în Galeria de artă populară contemporană;
 Însoțitorii copiilor sunt rugați să păstreze distanța regulamentară de 2 m între
meșteri, copii și ceilalți părinți însoțitori;
 Participantul trebuie știe că se află într-o instituție publică cu supraveghere și
expunere foto și video 24/24 h; Declară pe propria răspundere că este de acord cu
utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului
UE 2016/679 şi îsi dă acordul pentru prelucrarea şi comunicarea datelor cu caracter
personal către terţe părţi ce au legături conexe cu activitatea rezultată din derularea
evenimentului la care participă. A luat cunoştinţă despre documentele E
ţ
ţ
u caracter personal, precum şi Politica de
ţ
.
 Participanții la Tabără sunt obligați să respecte Regulamentul Intern al Muzeului, regulile
Pază, Siguranță,Incendiu cât și patrimoniul muzeului protejat de Legea 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural național mobil.

PREZENTUL REGULAMENT corespunde cu prevederile din ROI și ROF ale Muzeului,
precum și cu normele privind SITUAȚIILE DE URGENȚĂ și cu Ordinul nr.
2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților n condiții de siguranță sanitară n
domeniul culturii în vigoare de la 19 iunie 2020.

