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Regulament de desfășurare 

Atelierul de vară de limba engleză 
English for kids  

 
      Organizatori 

 
 Consiliul Judeţean Brăila 
  Primăria Mun. Brăila  
 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 

 
Descriere  
 Vacanta de vara este un moment foarte bun pentru copii de a se împrieteni 
cu limba engleza, asimilând cu ușurința noțiuni noi de vocabular sau gramatica, 
intr-o atmosfera plăcuta și relaxanta. 
 De aceea, am pregătit pentru copiii din Mun. Brăila și nu numai o 
experiența de vacanta inedita, cu activități distractive, dar educative, la sediul 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii tradiționale 
Brăila  care îi va ajuta să îndrăgească, pe loc, limba engleza. 
 Atelierul de vară de limba engleză English for kids este adresat copiilor 
intre 6  și 12 ani și include activități cu teme potrivite pentru diferite grupe de 
vârsta și niveluri de cunoaștere a limbii engleze. Copiii vor descoperi, cum pot 
învăța engleza cu drag, prin jocuri interactive, competiții, scenete și interpretări 
de roluri, îmbinând perfect creația, arta și activitățile recreative. 
 Atelierul se concentrează pe abilitățile copiilor de comunicare liberă, 
stimulând încrederea în sine prin jocuri, proiecte distractive şi concursuri, și 
multe altele. 
 
Perioada de desfășurare 
 Toate activitățile interactive și relaxante se vor desfășura în limba engleza 
și vor avea loc săptămânal, în perioada 14 iunie – 2 septembrie 2022. 
 Inscrierea participantilor-30 mai-9 iunie 2022 
 
Materiale necesare 
  Participanţii vor primi materiale auxiliare activităților, fişe, precum şi o 
mapă al cărei conţinut va reflecta munca depusă pe parcursul întregii săptămâni. 
Numarul de participanți -Maxim 15 elevi/grupa 

 
 Nu se percep taxe 



Obligațiile organizatorilor 
 Să asigure participanților accesul gratuit la această activitate,  

spațiul 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. 

 
Obligațiile participanților 

 Să participe la Atelierul de vară de limba engleză, conform prezentului 
regulament 

 Să înștiințeze organizatorul cu privire la orice modificări legate de 
prezența în cadrul acestui atelier 

 Să nu deterioreze spațiile de lucru, puse la dispoziție de către organizator 
sau alte obiecte 

 Să respecte clauzele prezentului regulament. 
  
Date de contact Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Brăila, telefon/fax 0239.614.710/ 0725526810, e-mail: 
concurs.creatie.braila@gmail.com 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fişă de înscriere  
 

Atelier de vară de limba engleză 
English for kids 

 
Brăila, 2022 

 
 

Numele  
 
…………………………………………………………………………… 

 
Prenumele  
 
……………………………………………………………………………. 

 
Vârsta ………… 

 
Instituţia de învățământ  
 
…………………………………………………………………………… 

 
Adresa 
 
…………………………………………………………………………. 

 
Telefon părinte/tutore legal  

 
……………………………………………………………………………. 

 
E-mail participant sau părinte/tutore legal ( în cazul minorilor) 
 
……….…………………………………………………………………… 

 
 
  
 
 
            Semnatura 

 
 
 
 



 
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 
Atelierului de vară de limbă engleză English for kids  organizat în intervalul 
iunie-septembrie 2022  și respectiv pentru expunerea lucrărilor în cadrul 
expoziției aferente și pe pagina de facebook a Organizatorului.  

În vederea participării la Atelierul de vară de limbă engleză English for 
kids  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           

                                       
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


