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CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

Subsemnatul/a _____________________________________, posesor al C.I. seria___ 

nr. _________, tel. _______________________, mail _______________________ în calitate de             

 participant /        reprezentant legal al miniorului / minorei __________________________   

solicit înscrierea acestuia/acesteia la: 

 

   ATELIERELE de ACTORIE  

   ATELIERELE de VORBIRE SCENICĂ  

   GRUPA DE VÂRSTĂ: 

     7-10 ani                      11-14 ani                            15-19 ani  

 

 Persoana care preia copilul după terminarea activității: 

Nume și prenume: _______________________________ 

  Prin înscrierea la ateliere, părintele/tutorele legal își dă acordul pentru ca personalul să apeleze 

seviciul 112 în cazul în care situația o impune. DA              NU   

         Anexez acestei cereri de înscriere următoarele documente: 

➢ Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

➢ Copie BI/CI unul dintre părinți 

➢ Adeverință medicală ( „apt pentru colectivitate”) ce va fi adusă în prima zi de atelier 

________________________________________________________ 

1. Înscrierea la ateliere  este validă numai în urma plății în numerar, la casieria instituției, a  contravalorii  

fiecarui atelier la care se dorește participarea. 

2.  Completând formularul de înscriere, vă daţi consimtământul ca datele personale ale minorului (nume, prenume) să 

fie utilizate pentru completarea certificatelor de participare. Aceste date sunt securizate în baza de date a instituției. 

3. Datele dumneavoastră personale sunt protejate conform legislației în vigoare și nu vor fi folosite în scopuri 

comerciale. Prelucrarea acestora va fi efectuată pentru realizarea evidenței persoanelor înscrise la eveniment și 

pentru a fi contactat/ă ulterior. La finalizarea atelierelor toate datele furnizate vor fi șterse.  

4. Înscrierea și prezența la ateliere reprezintă acordul dvs. pentru înregistrarea foto-video a participanților minori și 

folosirea materialelor în mediul online, exclusiv cu scopul mediatizării programului. 

5. Declar că am luat la cunoștință Regulamentul de participare la ateliere (vezi www.teatrulgeorgeciprian.ro) și sunt 

de acord cu termenii și condițiile. 

 

 

Data:  

 

____________________ 

 

 

                     Semnătura reprezentantului legal al minorului/ 

                                                   participant major 

 

                                    ____________________ 
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