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          REGULAMENT PRIVIND CURSURI DE CANTO,CHITARĂ 

(BAS), TOBE, PIAN, DANS MODERN, PICTURĂ 
„SUMMER HOLIDAY WORKSHOP” 
 
 
 

Capitolul I      Dispoziții Generale 
Prezentul regulament stabilește procedura înscrierii copiilor la cursuri de 

canto, chitară (bas), tobe, pian, dans modern, atelier creație - pictură, cu 
domiciliul stabil în municipiul Slobozia, în lunile iulie și august 2022. 

1. Summer Holiday Workshop 2022, este un proiect organizat de Direcția 
Educație, Cultură și Tineret Slobozia, instituție publică de cultură, cu sediul în 
bdul Unirii, nr. 6, Slobozia, județul Ialomița. 

2. Cursurile din cadrul proiectului Summer Holiday Workshop, se vor 
desfășura la sediul instituției, și se adresează copiilor, ai căror părinți au 
completat formularul de înscriere. 
 
 
 
 Capitolul II     Desfășurarea proiectului Summer Holiday Workshop 

Cursurile din cadrul proiectului „Summer Holiday Workshop”, vor avea loc 
la sediul Casei Municipale de Cultură „Nicolae Rotaru”, din bdul Unirii, nr. 6, 
după cum urmează: 

- curs de canto 
- curs de chitară (bas) 
- curs de tobe 
- curs de pian 
- curs de dans modern 
- curs de atelier creație - pictură 
Aceste cursuri se vor desfășura de două ori pe săptămână, cu un program 

stabilit de profesorul îndrumător și de instructorul de specialitate. 
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Capitolul III      Înscrierea la cursuri 

Înscrierea  la cursurile din cadrul proiectului Summer Holiday Workshop, se 
fac începând cu data 20 iunie până pe 24 iunie 2022 și este validată prin 
preselecție. 

Înscrierea la cursuri se poate realiza prin unul dintre cele trei mijloace 
puse la dispoziție:  
 - online – prin completarea formularului disponibil pe pagina de 
socializare a Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia - 
www.facebook.com/DECTSl sau pe email la adresa cultura@dectsl.ro ; 
 - telefonic – la numărul de telefon 0243.235.567; 
 - la sediul  Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia, B-dul Unirii, 
nr. 6, Casa Municipală de Cultură “ Nicolae Rotaru”, de luni până joi, în 
intervalul orar 8.00 - 16.30 și vineri în intervalul orar 8.00 - 14.00. 
 
Capitolul  IV   Protecția datelor personale 

Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 
190/ 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (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 și de abrogare a Directivei 95/ 
46/ CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pe durata cursurilor. 

 Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor 
personale ale copiilor la prezentul curs și să le utilizeze conform prezentului 
Regulament Oficial și legislației în vigoare. 

 
Capitolul  V   Dispoziții Finale 

Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia, propune domnului primar 
promovarea  unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului (plata de 
prestări servicii profesorilor îndrumători și instructori de specialitate), materiale 
necesare desfășurării activităților în cadrul proiectului „Summer Holiday 
Workshop”. 

Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia împreună cu profesorii 
îndrumători și instructorii de specialitate, vor organiza spectacole cu copii 
cursanți la sediul Casei Municipale de Cultură „Nicolae Rotaru” sau în aer liber. 
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