FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Tabăra de Artă pentru Copii, ediția a X-a (8-12 iulie 2019)
Numele copilului:_____________________________________________________
Școala: _____________________________________________________________
Vârsta: ___________
Numele părintelui: ___________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________
Nr. de telefon: _____________________________
Adresă e-mail:
Atelierul ales în ordinea desfășurării. (Se va alege neapărat doar câte un atelier din fiecare coloană: I, II și
III. În paranteză apare vârsta minimă pentru fiecare atelier.)
I.
II.
III.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru înscrierea și participarea la Tabăra de Artă.

Data: _________________

Semnătura părintelui:______________________

ATELIERE
I.
1. Lucru în lemn (8)
2. Confecționat bijuterii (6)
3. Modelaj în lut (6)
4. Modelaj în ceară (6)
5. Pictură pe sticlă (6)
6. Caligrafie (9)
7. Croșetat (7)
8. Lucru manual (8)
9. Fotografie (7)

II.
1. Lucru în lemn (8)
2. Pâslărit (6)
3. Modelaj în lut (6)
4. Confecționat păpuși (7)
5. Pictură pe sticlă (6)
6. Portret- tehnici mixte (9)
7. Împletituri (7)
8. Lucru manual (8)
9. Fotografie (7)

III.
1. Lucru în lemn (8)
2. Pictură pe lemn (7)
3. Modelaj în lut (6)
4. Construcție căsuță păpuși (7)
5. Mixed media (9)
6. Linogravură (9)
7. Modelaj în ceară (6)
8. Pictură în acuarelă (7)

Programul zilnic se va desfășura între orele 9:00-17:00.
Înscrierile se fac până la data de 30 iunie 2019, prin trimiterea Fișei de înscriere completată la adresa
waldorfartcamp@yahoo.ro (fișa poate fi descărcată de pe site-ul www.waldorfcluj.ro) sau prin predarea fișei la Liceul
Waldorf (casierie). Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 0744623426 (Anca
Ignat), 0745773078 (Veronika Staharoczky) sau la adresa de e-mail menționată mai sus. Taxa de participare este de 300 lei
și include participarea la toate activitățile, costul materialelor pentru ateliere, masa de prânz și gustarea de după-masă.
Pentru frații înscriși la tabără se acordă o reducere de 50 lei per familie. Taxa de participare se plătește la casierie cel târziu
în prima zi de tabără (luni, 8 iulie 2019).

