Regulament
Atelier ceramic de vacanță
,, Arta modelării lutului’’
Organizatori
Consiliul Judeţean Brăila
Primaria Municipiului Braila
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila
Durata – 10 ore/participant
Grupe participanți-4
Locuri disponibile- 40 (10 participanți/grupă*4 grupe)
Taxă participare – 10 lei/h (100 lei pentru 10 ore/participant)
Perioada de desfășurare:
Prima grupă: 06-08 iulie 2020
A doua grupă: 13-15 iulie 2020
A treia grupă: 01-03 septembrie 2020
A patra grupă: 07-09 septembrie 2020
Beneficiari: elevi din Mun. Brăila cu vârstă cuprinsă între 6 si 14 ani.
Scopul
Activitatea principală o constituie atelierul de modelaj în lut, demonstrații de pregătire a lutului sub îndrumarea unui
specialist, modelare produse specifice din lut prin metoda tradițională de obținere a vaselor din ceramică-roata olarului,
aplicare decoruri pe vase, etc.
Pe tot parcursul atelierului de ceramică, tinerii au ocazia să învețe diverse tehnici de modelare în lut iar creațiile ceramice
proprii vor fi prezentate în cadrul unei expoziții (organizate în luna august și respectiv octombrie 2020, în funcție de
grupă).Fiecare participant își va putea lua acasă unul din obiectele proprii lucrate manual.
Locul de desfășurare
Atelierul de ceramică al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila.
Condiții
Înscrierea se face pe bază Fișei de înscriere și a Declarației privind protecția datelor cu caracter personal, ce vor fi
transmise Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, electronic, la adresa de e-mail
festival.braila@gmail.com
Obligațiile organizatorilor
Să asigure participanților spațiul de lucru și materialele necesare.
Să elibereze participanților diplome de participare.
Să asigure spațiul necesar expunerii creațiilor ceramice din cadrul atelierului prin organizarea unei expoziții tematice
Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator vor fi comunicate în timp util pe site-ul
organizatorilor și comunicate participanților.
Desfășurarea Atelierului Ceramic de vacanță va respecta condițiile impuse de legislație vis-a-vis de Covid 19 dar și de
evoluția la nivel național a pandemiei provocate de Coronavirus.
Ţinând cont de măsurile restrictive adoptate în vederea prevenirii şi limitării răspândirii Covid 19, Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a modifica condiţiile privind Atelierul Ceramic de vacanță.
Date de contact Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, telefon/fax 0239.614.710/
0725526810, e-mail: festival.braila@gmail.com
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Fişă de înscriere
Atelier ceramic de vacanță
,, Arta modelării lutului’’
Brăila, 2020

Numele ………………………………………………………………………………….
Prenumele …………………………………………………………………………….
Vârsta …………
Instituţia de învățământ ………………………………………………………….
Adresa …………………………………………………………………………………….
Telefon părinte/tutore legal
………………………………………………………………………………………………..
E-mail participant sau părinte/tutore legal ( în cazul minorilor)
……….………………………………………………………………………………………
Grupe participanți
Grupa I
(06-08 iulie 2020)

Grupa a II-a
(13-15 iulie 2020)

Grupa a III-a
(01-03 septembrie 2020)

Grupa a IV-a
(07-09 septembrie 2020)

Semnatura
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DECLARAȚIE

Subsemnata/ul ................................................................................... prin prezenta, acord dreptul Centrului
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, ca prin intermediul persoanelor
împuternicite, să prelucreze date cu caracter personal, conform Regulamentului General pentru Protecția Datelor
Personale EU 679/2016 (GDPR) pentru înscrierea în cadrul Atelirului ceramic de vacanță organizat pe parcursul
anului 2020, în timpul vacanțelor elevilor și respectiv pentru expunerea lucrărilor în cadrul expoziției aferente și
pe pagina de facebook a Organizatorului
În vederea participării la Atelierul ceramic de vacanță sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de toate aceste facilități.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor
destinatari: autorități publice centrale și locale, partenerii contractuali ai operatorului etc.
Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea
datelor.

Data
Semnătura
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