
Formular de înscriere 
pentru participarea la Festivalul Cultural Internațional 

“Arta Sonoră”—Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia 

Cursuri de vară, Masterclass în muzică și inițierea tinerilor muzicieni în devenire, 

organizate online și live, în perioada 22-29 iulie 2020 

Date Personale 

    Nume  

    Prenume  

    Data Nașterii  Telefon  

    Email  

    Adresă  

Secțiunea 

Profesor 

 Muzică instrumentală/vocală 

 Compoziție muzicală 

 Emoția muzicală. De la camera de studiu la scena de concert. 

 Luthierie 

 Dirijat 

 Jazz – Muzică ușoară 

Data înscrierii și Pachetul Solicitat 

 Pachetul 1 
PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL 

ASOCIAȚIEI CULTURALE ARTA SONORĂ 

RO52 BTRL RONC RT05 2988 4501 

deschis la Banca Transilvania 

 Pachetul 2 

Pachetul 3 

 Cursuri Online Data  

 Cursuri Live Semnătură  
 



Detalii înscriere și pachete disponibile 
 

 Pentru înscrierea la cursul dorit din cadrul Festivalului Cultural Internațional 

“Arta Sonoră”, participanții urmează să: 

1. Aleagă pachetul dorit 

2. În cazul minorilor, care solicită cazare, părintele însoțitor va bifa obligatoriu, 

și căsuța pachetului 3. (Ofertă cazare însoțitor). Nu se acceptă minori cazați 

fără însoțitori. 

3. Descarce și să completeze documentele necesare de pe 

https://www.facebook.com/ac.artasonora    sau 

https://artasonora.ro/  

4. Trimită la adresa asociatia.arta.sonora@gmail.com un email cu formularul 

de înscriere, unde se va preciza metoda aleasă pentru cursuri, online sau live, 

în funcție de disponibilitatea profesorilor, regulamentul de desfășurare al 

cursurilor și dovada plății pachetului atașate. 

După caz, actele de mai sus trebuie însoțite de acordul parental (pentru 

cursanții minori) sau acordul cursantului major (pentru cursanții majori). 

Având în vedere situația actuală, este necesară desfășurarea cursurilor în 

condiții speciale. De aceea, vă rugăm ca la înscriere, să trimiteți și regulamentul de 

desfășurare al cursurilor, în cazul în care solicitați cursuri live, completat și 

semnat. 

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

pachetului ales de participant. 

Donația aferentă cursurilor cuprinde: 

- Lecții, mentoring și coaching și participarea la recitaluri și concerte 

- Profesorii acompaniatori 

- Folosirea facilităților pentru studiu și recitaluri 

- Diploma de participare 

Intrarea liberă la toate evenimentele 

Festivalului Cultural Internațional “Arta Sonoră”  

https://www.facebook.com/ac.artasonora
https://artasonora.ro/
mailto:asociatia.arta.sonora@gmail.com


900 lei – include donația aferentă cursurilor  
PACHETUL 2. 
1500 lei – include cursuri și cazare 
PACHETUL 3. 
600 lei – include cazare pentru UN adult însoțitor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CURSURI UNICE ÎN ROMÂNIA 
 

300 lei  – include taxa aferentă cursului “EMOŢIA  MUZICALĂ. DE LA CAMERA DE STUDIU LA SCENA DE CONCERT.” 
300 lei  – include taxa aferentă cursului “LUTHIERIE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În cazul solicitarii celui de al doilea curs: 
600 lei – taxa pentru curs secundar solicitat 
Data limită de înscriere : 21 iunie 2020  sau în măsura ocupării locurilor disponibile (50 participanți) 
  



Declarație 
 

Subsemnatul/a ________________________________________________________________ 

În calitate de cursant major/părinte al elevului/elevei________________________________, 

cunoscând prevederile legii, privind falsul în declarații, declar că am citit și sunt de acord 

cu prevederile Regulamentului de desfășurare al cursurilor în cadrul Festivalului Cultural 

Internațional „Arta Sonoră” – Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, 

Mogoșoaia: 

„Cursurile de masterclass se vor desfășura după următoarele reguli deosebite de igienă: 

1. Cursurile de masterclass se vor desfășura individual, sau în grupuri de până la 3 persoane. 

2. Toți participanții la Festivalul Cultural Internațional „Arta Sonoră” au obligația de a pune 

în aplicare măsuri de prevenție împotriva COVID-19. 

3. Purtarea măștii este obligatorie pe toată durata evenimentelor. Pentru o protecție eficace, 

masca trebuie să acopere nasul și gura. Organizatorul își rezervă dreptul de a organiza un 

triaj observațional și de a nu permite accesul persoanelor care prezintă simptome de 

infecții respiratorii. 

4. Este obligatorie termonscanarea profesorilor și a cursanților înainte de avea acces la 

cursuri sau recitaluri. 

5. Participarea la curs este permisă doar profesorilor și cursanților acestora. 

6. Se va păstra o distanță corespunzătoare legilor igienice 

7. Înainte de intrarea la curs, toți profesorii și cursanții sunt obligați să se spele pe mâini și 

să se dezinfecteze. 

8. Fiecare profesor care va susține cursurile va avea un tabel cu evidența cursanților. 

9. În timpul cursurilor, fiecare va folosi instrumentul propriu ca și creion, radieră, note. 

Instrumentele care sunt folosite de mai mulți cursanți (pian, percuție, etc.) vor fi 

dezinfectate după fiecare cursant. 

10. Orice contact (dat mâna, corectarea poziției la instrument, etc.) este interzis. 

11. Profesorii sunt obligați după fiecare cursant să aerisească clasa și să dezinfecteze 

obiectele folosite de cursanți. 

12. Pentru cursanții cu boli cronice (de ex. astm) sau care fac parte dintr-o grupă de risc, vor 

hotărî părinții dacă au voie să ia parte la cursuri. 

13. Nu pot lua parte la cursuri, recitalurile, concerte sau alte evenimente organizate în cadrul 

Festivalului Cultural Internațional „Arta Sonoră” persoanele cu boli respiratorii, cu 

simptome de răceală tuse, febră sau persoanele aflate în carantină.” 

 

Dată  Semnătură 

   

 

  



Politica de Confidențialitate privind Prelucrarea 

Datelor cu caracter personal 
 

Prin completarea prezentului formular, fiecare participant sau părinte/tutore 

legal al acestuia la Festivalul Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția Palatele 

Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, declară că: “Am fost informat că datele 

personale urmează să fie prelucrate în cadrul Festivalului Cultural Internațional 

“Arta Sonoră” - Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, fiind 

necesare derulării relațiilor cu acesta. Am fost informat că, în conformitate cu 

prevederile legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, coroborată 

cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de 

dreptul ca datele să fie conectate numai în scopuri specifice, clar definite; dreptul ca 

datele solicitate să nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai 

mult decât este nevoie; dreptul de acces, de intervenție asupra datelor(de exemplu, 

fără a se limita la: corecta, bloca sau elimina datele incorecte); dreptul ca datele 

personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii 

accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita ștergerea datelor după ce corelarea 

acestora nu mai este necesară în scopul precizat. Îmi dau acordul pentru stocarea, 

prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Festivalului 

Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile 

Bucureștiului, în timpul derulării relațiilor cu acesta și ulterior încetării acestora 

pentru a permite întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de 

plată”.  

Prin participarea la Festivalul Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția 

Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului va oferiți acordul pentru utilizarea 

datelor cu caracter personal numai în scopuri strict legate de acest eveniment. După 

încheierea Festivalului Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția Palatele 

Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, aceste date vor fi automat șterse din 

evidența noastră.  

Prin participarea la Festivalul Cultural Internațional “Arta Sonoră” - Ediția Palatele 

Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului 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. În 



conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, fiecare 

participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru 

difuzarea și stocarea înregistrării de către Festivalul Cultural Internațional “Arta 

Sonoră” - Ediția Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului. 


