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REGULAMENT ÎNSCRIERE LA TABĂRĂ DE CREAȚIE  

” MEȘTEȘUGURI ȘI TRADIȚII URBANE ÎN ȚARA BÂRSEI” 

 
17 Iulie – 11 August 2017 

 

 

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov anunță organizarea, în perioada 

iulie-august 2017, a taberei de creație meșteșugărească adresată elevilor din municipiul 

Brașov, acțiune care face parte din proiectul cultural ”Meșteșuguri și tradiții urbane în Țara 

Bîrsei”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. 

 

1. Descrierea proiectului 

 

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. Prin activitățile propuse, Agenția 

Metropolitană Brașov dorește să valorifice patrimoniul cultural imaterial și material, și să creeze 

un public nou și informat în acest sector cultural.  

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, într-o locație pe care organizatorul o va anunța ulterior 

familiilor elevilor participanți la tabără.  

 

3. Participă: elevii de clasa a V-a, a VI-a și a VII-a din cadrul instituțiilor de învățământ 

gimnazial din municipiul Brașov, cu vârste cuprinse între 13-16 ani.  

 

4. Ateliere de creație la care se pot face înscrierile 

 

• Creație păpuși din materiale textile: creator coordonator Doina Nistor 

• Crestături în lemn: creator coordonator Sorin Manesa Burloiu 

• Ceramică figurativă: creator coordonator Ioan Craioveanu 

• Împletituri fibre/fire naturale: creator coordonator Gabriela Bularca 

• Realizare icoane tradiționale pe sticlă, în tehnica Șchei: creator coordonator Corneliu Prișcu 

Sculean  
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5. Perioada de înscriere a intenției de participare la tabără este15 aprilie – 15 mai 2017. 

6. Modul de desfășurare al taberei 

• Vor fi 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.  

• Ulterior etapei de selectare a elevilor participanți la programul/activitatea cultural/ă (60 de 

elevi + 20 rezerve), familiilor copiilor participanți li se va aduce la cunoștință Regulamentul 

de organizare și participare la tabără.  

• 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.  

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

rezultatelor unei comisii de evaluare constituită la decizia conducerii Agenției Metropolitane 

Brașov. Premiile vor recompensa munca și calitatea lucrarilor realizate de elevi în cadrul 

atelierelor. 

 

7. Condiții și reguli de înscriere la etapa de selecție 

• Elevii brașoveni dornici să participe la tabăra de creație vor trimite formularul de înscriere 

anexat acestui Regulament (Anexa 1), completat, și o scrisoare de intenție/motivare a 

dorinței de a participa la tabară, respectiv atelierul pentru care au optat, de maxim 1 pagină.  

• Formularul de înscriere se va putea descărca de pe siteul AMB - www.metropolabrasov.ro 

în format word/editabil sau va fi pus la dispoziție în fiecare instituție de învățământ de către 

profesorii coordonatori.  

• Pe formularul de înscriere, părinții/tutorii legali ai elevilor care aplică vor completa la 

rubrica alocată ”De acord cu participarea” și semnătura.  

• Formularele de înscriere se vor depune, conform perioadei anunțate la pct. 5 din acest 

Regulament, la profesorii coordonatori din fiecare instituție de învățământ, urmând a fi 

colectate ulterior de către organizatori.  

• Fiecare aplicant la etapa de selecție se poate înscrie numai la un atelier de creație și doar la o 

sesiune a taberei. Participanții  nu vor putea schimba atelierul ales prin formularul de 

aplicație și scrisoarea de intenție.  

• După afișarea listei cu participanții la tabără, familiile/tutorii legali ai elevilor selectați au 

obligația să răspundă eventualelor solicitări de informații din partea organizatorilor 

(transmise prin e-mail sau telefon); să trimită documentele solicitate în termenele 

comunicate de organizator. Întârzierea răspunsului la aceste solicitări poate atrage 

eliminarea elevului din lista participanților la tabăra de creație.  

 

 

mailto:office@metropolabrasov.ro
http://www.metropolabrasov.ro/
http://www.metropolabrasov.ro/


               
 

RO 500007 Braşov, Bd Eroilor nr. 8, cam 200 
Tel: 004(0) 268 547 616, Fax: 004(0) 268 547 676 

office@metropolabrasov.ro, www.metropolabrasov.ro 

8. Condiții de desfășurare a selecției participanților 

• Organizatorul acțiunii culturale va constitui o comisie de selecție dintr-un reprezentant al 

Agenției Metropolitane Brașov și câte un reprezentant al partenerilor proiectului: 

Inspectoratul Județean Școlar Brașov și Asociația Creatorilor de Artă Tradițională și 

Contemporană Brașov.  

• Intențiile de participare la tabără ale elevilor vor fi analizate în perioada 16 mai – 29 mai 

2017.  

• În urma analizei formularelor de înscriere și a scrisorilor de intenție aplicate, vor fi aleși 60 

de elevi și 20 rezerve, alocați pe cele 5 ateliere de creație și împărțiți pe cele două sesiuni de 

organizare a taberei de creație.   

• Organizatorul va afișa lista elevilor desemnați să participe la tabără pe site-ul 

www.metropolabrasov.ro și pe pagina Facebook a taberei: ”Micii artizani din Tara 

Barsei” 

• Organizatorul va comunica individual fiecărui elev selectat acceptul de participare la tabără, 

pe baza datelor de contact înscrise în fișa de aplicare (e-mail și/sau telefon).  

• Organizatorul va comunica individual fiecărui elev selectat (familiei/tutorelui) 

Regulamentul de desfășurare și participare la tabără și documentele care trebuie prezentate 

pentru a valida participarea.  

 

 

 

Informații suplimentare:  

 

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 

 

Formular de înscriere 
 
Formularul trebuie completat de către părinte sau de către tutore. Toate informațiile solicitate sunt obligatorii.  

 

INFORMAȚII DESPRE ELEVUL APLICANT 

 

Nume  ......................................... Prenume ..............................................................  

 

Adresa completă ........................................................................................................... 
(strada, număr, bloc, scara, apartament) 

 

Telefon ............................................... E-mail................................................  

Data nașterii (zz/ll/aa)   ......//.......//.......... 
 

Nume și prenume părinte/tutore.......................................................................... Telefon și 

e-mail părinte/tutore........................................................... 
 

Vă rugăm să selectați perioada când doriți să participați la tabăra de creație: 
 

o Sesiunea I de tabără – 17 iulie - 28 iulie 2017 

o Sesiunea II de tabără – 31 iulie - 11 august 2017 

 

Vă rugăm selectați atelierul pentru care optați:  
 

o Creație păpuși din materiale textile 

o Crestături în lemn 

o Ceramică figurative 

o Impletituri fibre/fire naturale 

o Realizare icoane tradiționale pe sticlă, în tehnica Șchei  

 

Vă rugăm să precizați dacă ați mai participat la ateliere de creație meșteșugărească. Dacă da, vă 

rugăm să precizați care este meșteșugul practicat 

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

 

Declarație de permisiune,  

 

Subsemnatul(a)…………………………………………, în calitate de părinte/tutore legal, declar că sunt de 

accord ca (numele copilului) …………………………………………… să participe la tabăra de creație în 

urma selecției effectuate de organizator, în perioada …………………………………………………..  

 

Alte mențiuni …………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Semnătura părinte/tutore                                                                                     Data ……//…..// 2017 

(nume majuscule/semnatura)                                                                                                        (zz//ll) 
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