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

Teodorescu Georgiana 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

Subsemnatul, …………………………………………..................... în calitate de reprezentant 

legal al minorului/minorei……………………………....................................., solicit 

înscrierea acestui/acesteia  la activităţile desfăşurate în cadrul Centrului Județean de Cultură și 

Creație Călărași, în anul 2021. 

Date de contact: 

Nume prenume minor  

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

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

Adresa 

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

Telefon 

părinte…………………….................................................................…………............... 

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

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: 

Fiecare profesor/coordonator/ coregraf are dreptul de a-si alege componenții echipajelor 

participante la competiții, evenimente, spectacole. 

Sunt de acord cu popularizarea activitatilor la care participa minorul 

_______________________________________(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. 

Minorii, care sunt însoțiți de părinți, vor fi conduși doar până la intrarea în incinta institutiei. 

 Se interzice accesul/staționarea părinților  pe culoarele instituției sau participarea acestora la 

activitațile desfașurate. Minorii care sunt însoțiți de părinți, bunici, alte rude sau prieteni de 

familie, vor fi învățați să nu părăsească Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași 

neînsoțiți și să-și aștepte însoțitorul, părinții fiind obligați să îi aștepte la intrare. 

Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași nu răspunde dacă   însoșitorul nu își 

îndeplinește această obligație. 

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

electrică.  

Este interzisă alergarea în interiorul cladirii, precum și desfășurarea oricărui joc ce presupune 

mișcare sau zgomot si poate perturba ale activități ale Centrului Județean de Cultură și Creație 

Călărași. 

Deplasarea spre/dinspre Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași spre casă, se va face 

respectând regulile de circulație în vigoare. Se vor traversa străzile doar prin locurile marcate 

în acest sens, respectând culoarea semaforului pentru pietoni; nu se va călători pe scările sau 

părțile exterioare ale mijloacelor de transport în comun etc. 

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

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

Copiii 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, 

minorul va lipsi mai mult de un curs, absența trebuie anunțată 

profesorului/coordonatorului/îndrumătorului/coregrafului.  

Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea elevului din proiect. 

Atașez prezentei cereri următoarele 

 Copie certificat nastere minor 

 Copie CI Minor 

 Copie CI parinte/tutore 

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

proiectul Ansamblul Baraganul – dansuri populare. 

 Alte documente                     

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Data                                                                   Semnătura reprezentantului legal al minorului 

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

 

Se completează de către Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași 

Profesor/coordonator/ coregraf ______________________________________ 

Recomandare Profesor/coordonator/îndrumător/coregraf  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


