
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 

   

 


