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REGULAMENT DESFĂȘURARE TABĂRĂ DE CREAȚIE  

„MEȘTEȘUGURI ȘI TRADIȚII URBANE ÎN ȚARA BÂRSEI” 

 
17 Iulie – 11 August 2017 

 
1. Descrierea tabără 

 

„Micii artizani din Țara Bârsei” este o tabără de creație meșteșugărească în aer liber, organizată de 

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în cadrul proiectului cultural „Meșteșuguri și 

tradiții urbane în Țara Bârsei”, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Tabără se adresează 

copiilor din municipiul Brașov, cu vârste între 10 – 16 ani.  

Tabăra își propune promovarea unor vechi meșteșuguri din Brașov și Țara Bârsei în rândul elevilor 

brașoveni prin interacțiunea dintre aceștia și artizanii de azi, care duc mai departe arta mesteșugărească 

tradiționaă din Țara Bârsei, în cadrul unei tabere de creație.  

Elevii vor lucra, sub îndrumarea creatorilor artizani, produse specifice fiecarui meșteșug practicat în 

cadrul atelierelor. Activitatea creativă cuprinde o serie de acţiuni care contribuie la îmbunătățirea 

cunoștințelor elevilor despre diverse tehnici de lucru specifice mesteșugurilor tradiționale. Elevii sunt 

motivaţi să realizeze lucrări îndrumați de creatorii coordonatori, folosind diverse materiale (lut, lemn, 

tesaturi, fibre/fire naturale, sticla și vopsele în ulei) şi tehnici de modelare și mânuire a diverse 

instrumente de lucru, ce se vor concretiza într-o expoziţie ce va servi ca suport de cunoaştere a artei 

artizanale din Țara Bârsei. Scopul atelierelor este acela de a stimula creativitatea, de a integra ideea de 

identitate personală ce se exprimă liber, pentru ca lucrarea rezultată să primeascăa amprenta prezentului.  

 

2. Locația taberei: municipiul Brașov, Bastionul Țesătorilor, str. George Coșbuc nr.9 (lângă Arena 

Olimpia) 

 

3. Condițiile igienico-sanitare, cateringul în perioada taberei vor fi asigurate de organizator. 

Cateringul va fi insotit de certificate de conformitate privind calitatea și prospetimea hranei.  

 

4. Modul de desfășurare al taberei 

 Sunt organizate 2 sesiuni a câte 10 zile lucrătoare pentru fiecare sesiune 

 Activitatea zilnică în cadrul atelierelor se va derula pe parcursul a 5 ore, în intervalul orar 10-15, 

dupa cum urmează: 10.00-10.30 Prezentarea activității (materiale, tehnica de lucru, motive 

tradiționale aplicate etc); 10.30-12.00 Desfășurarea activității; 12.00-12.30 Pauza de masă; 12.30-

14.45 Continuarea activității; 14.45-15.00 Strângerea materialelor de lucru și pregătirea de plecare 

acasă.  

 Număr de copii participanți la fiecare sesiune de tabără: 30 elevi/sesiune, 6 copii/atelier conform 

opțiunii alese la înscriere. 

 Participarea copiilor selectați la tabăra de creație este gratuită, toate cheltuielile de organizare a 

atelierelor și masa de prânz a elevilor participanți fiind suportate de către Agenția Metropolitană 

Brașov și finanțatorul AFCN.  

 Elevii participanți la tabără vor fi premiați cu premii în bani, pe baza unui regulament și a 

rezultatelor unor comisii de evaluare constituite la decizia conducerii Agenției Metropolitane 

Brașov. Premiile vor recompensa munca și calitatea lucrarilor realizate de elevi în cadrul atelierelor. 
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 Eleviilor participanți la programul/activitatea cultural/ă și familiilor acestora li se va aduce la 

cunoștință Regulamentul de participare concurs tabără, atașat acestui document.  

 Elevii participanți la tabără își vor da acordul ca cele mai reușite creații realizate în cadrul atelierelor 

să fie expuse în cadrul expoziției de promovare a patrimoniului cultural din Țara Bârsei, organizată 

de AMB în luna septembrie 2017.  

 

5. Obligațiile părinților 

 Părinții au obligația de a comunica organizatorilor, în momentul în care pun la dispoziția acestora 

adeverința medicală eliberată de medic și avizul epidemiologic, orice aspect legat de starea de 

sănătate a copiilor; sensibilități; istoric medical de natură să contribuie/disturbe buna desfașurare a 

activităților; aspecte legate de comportament de care trebuie sa se tina seama; interdictii/restrictii 

impuse de religie etc.  Consecintele nerespectarii acestor aspect nu pot fi imputate organizatorilor.  

 Parintii au obligatia sa se asigure ca tinuta obligatorie a copiilor, pe toata perioada taberei, va fi una 

corespunzătoare. 

 Parintii au obligatia sa raspunda la telefon în caz de urgenta și la solicitarea organizatorului sa se 

prezinte sa ridice copilul în cazul în care se solicita acest lucru de catre organizator. 

 

IMPORTANT PENTRU PARTICIPANTII la tabara- copii/tineri   

 

A. Ce trebuie să trimită/aducă în momentul intrarii în tabara. 

1. Cererea tip de înscriere (formularul anexat) completată de părinţi semnata în original la intrarea în 

tabara  

2. Copie după certificatul de naştere şi după actul de identitate al părintelui care completează cererea.  

3. Acordul parintelui/reprezentantului legal, SEMNAT  

4. Aviz/ adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, cu specificaţia „apt medical”  

În cazul în care copiii/tinerii sunt sub tratament medical, există obligația de specificare a 

medicamentației și a modului de administrare 

 

B. Interdicții și alte măsuri generale 

1. Copiii vor evita folosirea mijloacelor de comunicare (telefoanelor mobile) în perioadele în care 

lucrează în cadrul atelierelor și servesc masa sau desfasoara activitati care impun acordarea unei atentii 

maxime, în vederea evitarii oricaror accidente   

9.3 Copiii, responsabilii de ateliere și voluntarii, au obligatia de a pastra în bune conditii dotarile aflate în 

incinta locatiei și ale anexelor acesteia  

9.4 Orice daune produse bunurilor aflate în perimetrul de desfasurare a taberei (locații și obiecte 

apartinând muzeului, spații sanitare, echipament și materiale folosite la activitati etc) vor fi suportate de 

reprezentantul legal/parinte al persoanei care a produs dauna, conform preturilor de piata.  

9.5 Reprezentantii legali ai copiilor (parinti) isi asuma obligatia de plata a acestor daune. Deasemenea 

parintii vor lua masurile care se impun pentru pregatirea copiilor în ceea ce priveste respectarea normelor 

minimale de comportament și a obligatiilor prevazute în acest regulament.  

9.6 Se interzice parasirea taberei de catre copii în mod individual și va avea loc sesizarea de urgenta a 

conducerii taberei și a politiei în cazul disparitiei a unei persoane din grup, precum și a unor bunuri.  

9.7 Fiecare participant la tabara este responsabil de bunurile proprii (valorile monetare, bijuteriile, 

aparatura electronica) și are datoria ca acestea sa fie pastrate la locuri sigure pentru a preveni disparitia 

lor;   

9.8 Se va evita orice altercatie intre membrii grupului sau cu persoane din tabara sau din afara acesteia.  
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6. Sancțiuni 

6.1. Nerespectarea oricareia dintre masurile specificate în prezentul Regulament duce la urmatoarele 

sanctiuni:  

Beneficiari (copii și tineri participanti la tabara)   

1. Atentionarea/mustrarea persoanelor vinovate de incalcarea prezentelor norme si/sau a altor prevederi 

legale;  

2. Anuntarea urgenta a apartinătorilor legali ai acestora  

3. În cazul abaterilor grave excluderea din tabara, cu informarea de urgență a părinților/reprezentanților 

legali în vederea preluării imediate a copilului  

 

Responsabili de ateliere și voluntari:  

1. Atentionarea/mustrarea persoanelor vinovate de incalcarea prezentelor norme si/sau a altor prevederi 

legale;  

2. Sesizarea personei juridice responsabile și/sau a organelor abilitate;  

3. În cazul abaterilor grave excluderea directa, urmata de inlocuirea acestora. 

 

7. Legea aplicabila. Litigii  

7.1.  Legea aplicabila este legea romana  

7.2. Eventualele litigii aparute intre organizator și participant cu privire la orice aspect legat de 

desfasurarea taberei, se vor solution pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, 

litigiile vor fi solutionate în instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului   

7.3. Eventualele reclamatii legate de derularea taberei se pot trimite organizatorilor în maxim 3 zile de la 

finalul taberei.    

 

 

Prezentul Regulament și anexele sale care fac parte integranta din Regulament are 5 pagini.  

REGULAMENTUL DE TABĂRĂ se afiseaza în mod obligatoriu în locuri vizibile și pe website-ul 

organizatorului: www.metropolabrasov.ro și se aduce la cunostinta tuturor participantilor la tabara, se 

semneaza în tabel nominal de toti responsabilii de ateliere și de voluntari precum și de catre copiii și tinerii 

participant și parinti.    

 

Date contact organizator:  

 

Radu Colț: 0731-302364, e-mail: raducolt@gmail.com 

Ramona Ganea: 0745-168112, e-mail: ramogan@yahoo.com 

www.metropolabrașov.ro 

Facebook: ”Micii artizani din Tara Barsei” 
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Anexa 1 

 

 

„Meșteșuguri și tradiții urbane în Țara Bârsei” 

Proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional  

prin Contract nr. PO203/2017 

 

DECLARATIE DE PARTICIPARE 

 
Perioada de desfăşurare :  

o 17 iulie – 28 iulie 2017,  

o 31 iulie – 11 august 2017  
  

Locaţie : Bastionul Ţesătorilor  - Braşov 
 

 
Nume şi Prenume.......................................................................... 
Vârsta .................... Clasa .............................  
Unitatea de învăţământ 
.............................................................................................................. 
Localitatea ..................................................... 
 
Adresa: Str. ............................................ Nr. .... Bl. ........ Ap. ...... 
Localitatea .................................. 
Adresa e-mail:.................................................................... 
Telefon parinti................................................ Telefon elev................................................. 
 
Atelierul de creatie: ........................................... 

 

Elevii participanţi la tabără vor respecta următoarele 

reguli: 
 
 Este interzisă părăsirea grupului fără anunţarea coordonatorului atelierului 

 Este obligatorie respectarea programului de activităţi din cadrul taberei de 

creaţie 

 Elevii vor respecta regulile şi normele de protecţia muncii impuse de 

coordonatorul fiecărui atelier 

 Este interzisă implicarea elevilor în jocuri  periculoase ce pot cauza pagube şi 

îi pot răni 

 Elevii vor purta o ţinută adecvată desfăşurării activităţilor din cadrul taberei 

de creaţie ( haine de lucru, eventual un halat de protecţie). 
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Anexa 2 

 
Acceptul părinţilor: 

 

Nume................................................Prenume......................................................, C.I. seria ….., 

nr………., în calitate de părinte al elevului......................................................sunt de acord cu 

cele prezentate în acest material şi implicit, cu participarea copilului meu la tabăra de creaţie 

organizată în cadrul  Proiectului „Meșteșuguri și tradiții urbane în Țara Bârsei” de Agenţia 

Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în parteneriat cu Asociaţia Creatorilor de 

Arta Tradiţionala şi Contemporană Brasov și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în perioada  

17 – 28 iulie, 31 iulie -11 august 2017. Sunt de acord cu acordarea premiilor, inclusiv cel 

pentru premiul I, în numerar, în valoare de 200 de lei, pe care îi voi prelua personal. Accept 

faptul că transportul zilnic al copilului la şi de la locaţia Taberei NU este sarcina 

organizatorilor, iar prezența la tabără va fi între orele 10.00 – 15.00. 

 

 

Semnătura..........................                                                                         Data.............................. 

 

 

 
Viza medicală 

 
Se adevereşte că...................................................născut la data......................, nu este în evidenţa 

noastră cu boli cronice sau psihice şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru a 

participa la tabăra de creaţie de Agenția Metropolitană Brașov pentru atelierul de 

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

Recomandări 

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

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

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

 

Data....................                                                                           Semnătura şi parafa medicului 
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