TABĂRA DE CREAŢIE „VARA PE ULIŢĂ” - 11 IULIE – 5 AUGUST 2022
REGULAMENT PARTICIPANȚI























Atelierele de creaţie populară sunt coordonate de meşteri populari, profesori instructori, artişti plastici.
Participanţii au posibilitatea să opteze la înscriere pentru un atelier, cu durata de o săptămână.
Participanţii vor respecta opţiunea atelierului.
Atelierele se organizează pentru minimum 5 copii; în caz contrar copiii sunt redirecţionaţi către alte
ateliere.
Taxa de participare: 300 lei/ participant / săptămână, include şi taxa pentru însoţitori.
Retragerea din programul taberei nu implică restituirea taxei percepute.
Copiii între 4 - 8 ani vor fi acceptaţi numai cu însoţitori.
Atelierele au loc este de luni până vineri, între orele 10 00 – 1400, cu o pauză între orele 12.00 – 13.00.
Însoţitorii au acces la ateliere numai în pauză, între orele 12.00 – 13.00 cu excepţia grupelor Baby.
Programul activităţii în ateliere se desfăşoară conform orarului; părăsirea atelierului se face numai cu
încuviinţarea coordonatorului.
În perioada desfăşurării atelierelor, coordonatorul şi participanţii vor purta la vedere ecusonul de
participare; pierderea ecusonului implică eliberarea altui ecuson şi achitarea sumei de 2 lei.
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.
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.
Spaţiul muzeal este supravegheat video şi expus foto.
Participanţii vor respecta Regulamentul de Ordine Interioară al Muzeului şi Regulamentul Taberei.
Prin semnarea prezentului Regulament, participantul a luat la cunostință că se află într-o instituție
publică cu supraveghere, expunere foto și video 24/24 h, sondaje sociologice proprii (ale muzeului);
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 Evidenţa activităţilor de
prelucrare a datelor cu caracter personal, precum şi Politica de protecţie a datelor cu caracter
personal.
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.

Am luat la cunoștință

Data/ Semnătura

