
 

 

Formular de înscriere 
pentru participarea la seminarul 

“Emoția Muzicală. De la camera de studiu la scena de concert.” 

Iunie 2020 

Date Personale 

    Nume  

    Prenume  

    Data Nașterii  Telefon  

    Email  

    Adresă  

  

 

 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în 
scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite1 

Data  

Semnătură  

 
1 Prin bifare, declarați că: “Am luat cunoștință și sunt de acord cu prevederile politicii de protecție a datelor cu caracter 

personal prelucrate de Asociația Culturală Arta Sonoră, atașată prezentului formular sub denumirea Politica de 

Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal.” 



 

Informații pentru Înscriere 
Seminarul “Emoția Muzicală. De la camera de studiu la scena de concert” este o 

inițiativă care vine în ajutorul tinerilor interpreți pentru a știi cum să-și stăpânească 

emoțiile scenice inerente în actul creator interpretativ.  

Recitalul Final Online constă într-o compilație cu videoclipuri trimise de 

participanți, pe toată perioada desfășurării seminarelor, cu prestațiile acestora, 

difuzată, inițial în flux live și disponibilă și ulterior pe YouTube și website-ul 

Asociației Culturale “Arta Sonoră”. Prestațiile artistice vor fi trimise la adresa de 

email asociatia.arta.sonora@gmail.com. 

Seminarele se vor susține prin intermediul platformei Zoom.  

Pentru înscriere la seminarul “Emoția Muzicală. De la camera de studiu la scena de 

concert”, participanții urmează: 

- Să completeze Formularul de Înscriere (și Acordul Parental pentru 

cursanții minori) 

- Să trimită la adresa asociatia.arta.sonora@gmail.com un email cu 

Formularul de Înscriere, Dovada Achitării Donației de participare (și 

Acordul Parental pentru cursanții minori) 

Înscrierea este completă în momentul în care a fost achitată donația pentru 

participare la seminar. 

Data limită pentru înscrieri este 30/05/2020 

Donația aferentă participării la seminarul “Emoția Muzicală. De la camera de studiu 

la scena de concert” este în valoare de 200 lei. Plata se va face în contul RO52 BTRL 

RONC RT05 2988 4501 deschis la Banca Transilvania, pe numele Asociației 

Culturale “Arta Sonoră” (CIF: 42234090) 

Seminare 
Sâmbătă 6   iunie 2020 15:00 

Sâmbătă 13 iunie 2020 15:00 

Sâmbătă 20 iunie 2020 15:00 

Sâmbătă 27 iunie 2020 15:00 

 

Recital Final 
Duminică 28 iunie 2020 15:00 
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Politica de Confidențialitate                                    

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

Prin participarea la Seminarul Online „Emoția Muzicală. De la camera de studiu la 

scena de concert” va oferiți acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal 

numai în scopuri strict legate de acest eveniment. După încheierea Seminarului 

Online „Emoția Muzicală. De la camera de studiu la scena de concert”, aceste date 

vor fi automat șterse din evidența noastră. 

Prin participarea la Seminarul Online „Emoția Muzicală. De la camera de studiu la 

scena de concert” vă dați acordul pentru publicarea înregistrărilor pe pagina de 

Facebook și pe canalul de YouTube al Asociației Culturale „Arta Sonoră”, unde vor 

rămâne publice o perioadă nedeterminată. 

 


