FIȘĂ DE ÎNSCRIERE - PROGRAMUL EDUCATIV „PEPINIERA DE TALENTE” 2018
NUME ELEV
PRENUME ELEV
UNITATEA ȘCOLARĂ
CLASA ȘI VÂRSTA
ORARUL SĂPTĂMÂNAL1
ATELIERUL ALES

Grupa de vârstă 6-10 ani/clasele 0-IV cuprinde ateliere de dansuri, muzică (ore de cor),
ateliere de îndemânare care vizează dezvoltarea abilităților motrice și de comunicare între copii
și arte plastice (pictură, desen, caligrafie, grafică)
Grupa de vârstă 10-14 ani/clasele V-VIII cuprinde ateliere de teatru (actorie, public speaking,
scenariu, regie, scenografie, lumini de spectacol, sunet), scriere creativă (storytelling, benzi
desenate), muzică (trupe/soliști, lumini de spectacol, sunet) și multimedia (fotografie, producție
scurtmetraje, grafică)
Grupa de vârstă 14-18 ani/clasele IX-XII cuprinde ateliere de teatru (actorie, public speaking,
scenariu, regie, scenografie, lumini, sunet), muzică (trupe/soliști, producție muzicală, lumini de
spectacol, sunet), scriere creativă și jurnalism, multimedia (fotografie, grafică, producție video,
producție scurtmetraje, comunicare multimedia)

Observație : Pentru completarea atelierului ales, se va indica numai denumirea atelierului, nu
și detalierea acestuia ( ex : se va completa ”arte plastice”, nu ”arte plastice – desen”)

Se va menționa dacă elevul învață dimineață sau după-amiază, ora de începere și cea de terminare a
programului școlar (De exemplu, dacă 3 zile din săptămână are program de la 08:00 – 13:00 și celelalte
2 zile de la 09:00 – 14:00, la orarul săptămânal se va menționa dimineața, 08:00 – 14:00).
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Acordul părintelui / tutorelui
Subsemnatul(a) …...............……………………………........, părinte/tutore al elevului (ei)
……………………………...., identificat prin CI seria …...… numărul ……………………..,
telefon ……………., email ………………………….. sunt de acord ca fiul meu /fiica mea /
minorul / minora aflat/ă sub tutela mea să participe la atelierele gratuite desfășurate în cadrul
Programului Pepiniera de Talente 2018.
□ Menționez că am citit, am înțeles și sunt de acord cu prevederile Regulamentului Programului.
□ Doresc să particip la module “Dezvoltare personală și parenting” (dedicat exclusiv
părinților/tutorilor)
□ Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale din prezenta fișă de înscriere, în conformitate cu
normele legale în vigoare.
Informare: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în
conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi
dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de
intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă
semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3
Semnătură părinte / tutore

_________________

Data _______________

Notă: Fiecare elev se poate înscrie la o singură disciplină. La acumularea a 3 absenţe nemotivate
consecutive, elevul nu va mai putea participa la atelierele la care s-a înscris.

