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e, 
 
 

 ________________________________________________________________ 
 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE nr. _________ / _____________________ 
 
 

Subsemnaţii _____________________________________________, legitimat prin B.I./C.I. 

seria ___ număr ____________ şi ____________________________________________________, 

legitimat prin B.I./C.I. seria ___ număr _____________ în calitate de ___________________________, 

cu domiciliul în localitatea ___________________________ strada ____________________________ 

nr. _____, bl. ____, sc. _____, ap. _____, telefon ________________________________ acceptăm 

participarea minorului ____________________________________________ la atelierele da vară 

organizate de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni – Sf. Gheorghe şi Asociaţia Cultural-Ştiinţifică 

„Carpaţii Răsăriteni”.  

 
Date despre minor - elev/ă:  
Numele şi prenumele: ____________________________________________________ 

Vârsta şi Data naşterii: _____________________________________________________ 

Grădiniţa / Şcoala: ________________________________________________________  

Grupa / Clasa: ___________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 

Am luat la cunoştinţă că aceste atelierele vor avea loc săptămânal, conform programului stabilit, 

la sediul Primei Şcoli Româneşti (secţie a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni) în Sf. Gheorghe 

str. Váradi József, nr. 38. Atelierele au o durată de 60 de minute (în intervalul orar 10:00 – 11:00). 

Fiecare grupă va participa la 2 ateliere.  

  

Data  
______________________________ 
 
 
Semnături  
 
______________________________                          _____________________________ 
 

 

 



 

Anexă pentru părin ţi* la fi şa de înscriere 
 

Atelierele vor avea loc la sediul sediul Primei Şcoli Româneşti (secţie a Muzeului Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni) în Sf. Gheorghe str. Váradi József, nr. 38. Acestea se vor organiza în sala-atelier a 

punctului muzeal (în curte, clădirea din spatele Primei Şcoli Româneşti).  

Taxa de participare este de 5,00 lei/persoană (aceasta include 2 ateliere, toate materialele 

necesare derulării acestora, coordonarea atelierelor, ghidajul specializat în cadrul expoziţiei de bază de 

la Prima Şcoală Românească din Sf. Gheorghe). Copiii şi tinerii participanţi vor fi împărţiţi în 3 grupe 

bilingve, pe categorii de vârstă: grupa 1 – preşcolari (4 – 6 ani); grupa 2 - elevi din clasele primare (7 – 

12 ani); grupa 3 – elevi din clasele gimnaziale (13 – 15 ani). Fiecare grupă va avea maxim 10 

participanţi. Înscrierea participanţilor se va face în funcţie de data depunerii cererii de înscriere, fără 

alte criterii de selecţie.  

Atelierele vor avea loc săptămânal, conform programului stabilit după terminarea înscrierilor. 

Atelierele au o durată de 60 de minute (în intervalul orar 10:00 – 11:00).  

Fiecare grupă va participa la 2 ateliere (în 2 săptămâni succesive), cu următoarele tematici: 1 

atelier de confecţionare semne de carte şi 1 atelier de realizare felicitări pop-up. Activităţile din cadrul 

fiecărui atelier vor fi adecvate grupei de vârstă căreia ne adresăm. 

Toţi copiii şi tinerii participanţi vor fi coordonaţi şi supravegheaţi de voluntarii Asociaţiei şi de 

specialiştii din cadrul Muzeului.  

Obiectele confecţionate de elevi în cadrul atelierelor vor fi luate acasă de către aceştia la 

terminarea atelierului, cu excepţia celor pe care copiii decid să ni le lase pentru organizarea unor 

expoziţii viitoare. Toţi copiii participanţi vor primi diplome de participare.    

Participarea elevilor la cursuri se notează într-un catalog de prezenţă. În cazul în care elevul/a va 

lipsi din motive familiale sau de boală vă rugăm să ne anunţati din timp, pentru a ne putea replanifica 

activitatea.   

Menţionăm faptul că datele de contact ale părinţilor sunt foarte importante, în special numărul de 

telefon la care aceştia pot fi contactaţi cel mai uşor.   

Date de contact ale organizatorilor:  

Andrea Deák, muzeograf MNCR, voluntar Asociaţie: deakandrea.mncr@gmail.com  

Telefon: 0267 – 314139; 0735 561 675  

Ramona Ionescu (Prima Şcoală Românească)  Telefon: 0735 561 676 
 
E-mail: secretariat@mncr.ro   
Web: www.mncr.ro    

*această pagină o păstraţi la dumneavoastră  
 


