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Nr. înregistrare:……………………                                                                                     Se aprobă 
Data: ………………………………                                                                                                                                    
                                                                                                                                              Manager, 

Teodorescu Georgiana 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

Subsemnatul, …………………………………………..................... , domiciliat in 

......................................................................, nascut la data de...................... solicit înscrierea 

la activităţile desfăşurate în cadrul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, în anul 

2021. 

Date de contact: 

Nume prenume 

………………………………………………….................................................... 

Varsta: ..............................  

Adresa 

………………………………………......................................................................…......   

Telefon …………………….................................................................…………............... 

CNP : ……………………………………………………………................................. 

Proiectul la care se solicită înscrierea:  

 Ansamblul Baraganul – dansuri populare 

 Ansamblul Baraganul – solist 

 Ansamblul Baraganul - instrumentist 

 Corul Camerata Danubii 

 Grupul Flores Campi 

Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu urmatoarele: 

Coregraful/Dirijorul/Indrumatorul are dreptul de a-si alege componenții echipajelor 

participante la competiții, evenimente, spectacole. 

Sunt de acord cu popularizarea activitatilor la care particip (înregistrări video/audio/articole 

publicate în media/site-uri).Îmi exprim acordul ca Centrul Județean de Cultură și Creație 

Călărași să proceseze datele personale introduse în formular, conform Regulamentului 

General privind Protecția Datelor personale(GDPR) 

Prin prezenta declar  că voi respecta regulamentul intern al instituţiei, Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, și legislația în 

vigoare. 

Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta instituției, accesul în săli, scenă, 

backstage, este permis doar în prezența profesorului coordonator/îndrumător/coregraf, 

sau al angajaților instituției. 

Se vor respecta, cu strictețe, următoarele reguli: nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalația 

electrică.  

Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași este degrevat de orice responsabilitate în 

situația producerii unui accident cauzat de nerespectarea normelor de mai sus. 

Persoanele care absentează nemotivat de 2 ori consecutiv sau mai multe ori într-o lună pot fi 

excluși de la cursuri. In situația în care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, se 

va lipsi mai mult de un curs, absența trebuie anunțată 

profesorului/coordonatorului/îndrumătorului/coregrafului.  

Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea cursantului din proiect. 

Atașez prezentei cereri următoarele 
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 Copie CI  

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie, condiție specifică de înscriere la 

proiectul Ansamblul Baraganul – dansuri populare. 

 Alte documente                     

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Data                                                                                           Nume, Prenume     Semnătura  

...............................................                                                                                

 

 

Se completează de către Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași 

Profesor/coordonator/îndrumător/coregraf ______________________________________ 

Recomandare Profesor/coordonator/îndrumător/coregraf  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


