Regulament
Momente de neuitat alături de bunici si nepoțiPictăm împreună!
Organizatori
Consiliul Judeţean Brăila
Primăria Municipiului Brăila
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila
Uniunea Judeteana a Pensionarilor-Braila
Locuri disponibile: 15 perechi bunic(a)- copil
Data de desfășurare: 01-04 septembrie 2020
Beneficiari: copii şi bunici din Mun. Brăila fără limită de vârstă
Scopul activităţii “Momente de neuitat alături de bunici și nepoți- pictăm împreună!” este de a
încuraja prezenţa bunicilor în viaţa copiilor noştri si viceversa. Petrecând timp cu bunicii, copilul va
realiza că are o identitate, va descoperi istoria familiei şi va afla de unde provine şi cine este el.
Bunicii sunt un izvor nesecat de dragoste, răbdare şi înţelepciune ce oferă nepoţilor stabilitate
emoţională, încredere în sine, independenţă şi o altă viziune asupra vieţii. Legătura care se formează
între nepot şi bunici este unică tocmai datorită faptului că aceştia au timp şi spaţiu, trăiesc bucuria
prezentului, preţuind fiecare clipă petrecută în preajma nepotului lor. Alături de bunici copilul poate
deprinde abilităţi ce îi vor fi de folos pe parcursul întregii vieţi.
Nepoţii reprezintă pentru bunici un dar de la viaţă ce le oferă speranţă şi poftă de viaţă. Ei aduc
lumină şi bucurie în viaţa bunicilor, iar bunicii sunt pentru nepoţi o poartă de învăţare a trecutului şi o
resursă pentru a modela viitorul.
Activitatea propusă de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Brăila constă în momente de neuitat bunic-copil create prin intermediul picturii în mijlocul naturii.
Locul de desfășurare: Grădina Mare
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.
Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator vor fi
comunicate în timp util pe site-ul organizatorilor și comunicate participanților.
Desfășurarea evenimentului “Momente de neuitat alături de bunici și nepoți-pictam împreună!” 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 “Momente de neuitat alături de
bunici și nepoți- pictam împreună!”.
Date de contact Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila,
telefon/fax 0239.614.710/ 0725526810, e-mail: festival.braila@gmail.

Fişă de înscriere
Momente de neuitat alături de bunici și nepoți- pictam împreună!

Brăila, 2020

Numele ………………………………………………………………………………….
Prenumele …………………………………………………………………………….
Vârsta …………
Instituţia de învățământ ………………………………………………………….
Adresa …………………………………………………………………………………….
Telefon părinte/tutore legal
………………………………………………………………………………………………..
E-mail participant sau părinte/tutore legal
……….………………………………………………………………………………………

Semnătura

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 Momente de neuitat alături de bunici și nepoți- pictam împreună!
organizat in perioada 01-04 septembrie 2020 și respectiv pentru apariția pe pagina de
facebook a Organizatorului.
În vederea participării la Momente de neuitat alături de bunici și nepoți- pictam
împreună! 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

