
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Tabăra de Artă pentru Copii, ediția a XI-a (12-16 iulie 2021) 

 
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.)  

I.     

II.     

III.  

      

Data:  _________________          Semnătura părintelui:______________________ 

 

 

ATELIERE 
 

I. II. 

1. Lucru în lemn  

2. Arta cusutului   

3. Pictură în natură  

4. Confecționat brățări  

5. Atelier de engleză 

6. Atelier de macrameu 

 

1. Lucru în lemn  

2. Arta cusutului 

3. Gravură  

4. Pâslărit  

5. Atelier de engleză  

6. Croșetat animale 

 

III. 
1. Lucru în lemn   

2. Atelier de traforaj  

3. Brățara prieteniei  

4. Jocuri dramatice (maghiară)  

5. Atelier de engleză 

6. Magia științei  
 Programul zilnic se va desfășura între orele 9:00-16:00. 

Înscrierile se fac până la data de 7 iulie 2021, prin trimiterea Fișei de înscriere completată la adresa 

waldorfartcamp@yahoo.ro (fișa poate fi descărcată de pe site-ul www.waldorfcluj.ro). 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 400 lei și include participarea la toate activitățile, costul 

materialelor pentru ateliere și masa de prânz. Pentru frații înscriși la tabără se acordă o reducere de 50 lei per familie.  

Deoarece decizia organizării taberei a fost luată doar de curând, aceasta va avea loc în următoarele condiții: 

1.          Dacă până la data de 7 iulie 2021 se înscriu 60 de copii. La acest număr de participanți înscrierile se închid.  

2. Repartizarea la ateliere se va face în ordinea depunerii cererilor. La fiecare atelier va fi un număr fix de 10 

copii. După epuizarea locurilor la un atelier, copiii vor fi distribuiți la atelierele unde sunt locuri. 

3. Respectarea normelor sanitare în vigoare la data desfășurării taberei. 

Decizia finală de organizare a taberei precum și alte informații vor fi comunicate pe email  în 8 iulie. 

mailto:waldorfartcamp@yahoo.ro
http://www.waldorfcluj.ro/

