
CALENDAR INSCRIERI ŞCOALA DE VARĂ 

 

 

 

I INSCRIEREA CANDIDATILOR 

 

A. Şcoala de vară “Balet Bucureşti” organizată de Asociaţia Mişcarea pentru 

Balet şi Artele Spectacolului are loc în perioada 7 – 27 iulie 

 

Toţi candidaţii competează formularul de înscriere, ataşează o fotografie 

portret, şi le transmit pe adresa de email infoambas@gmail.com 

 Plata taxei de înscriere are loc în perioada 10 martie – 25 aprilie 2014. 

Formularul de înscriere, fotografia portret şi dovada achitării taxei de 

înscriere sunt necesare pentru participarea la preselecţia ce va avea loc în data de 3 

mai 2014 la “Sena Studio Balet”, str. Logofăt Tăutu, nr. 68A, sector 3, Bucureşti 

(reper: statia de metrou “Timpuri Noi”). 

 În situaţia în care nu puteţi participa la preselecţia din 3 mai 2014 

transmiteti online în perioada 10 martie – 3 mai 2014 un link youtube sau 

vimeo (unlisted/nelistat sau public), cu un film de maximum 10 minute: 2 exerciţii 

la bară, 2 exerciţii la mijloc inclusiv o combinaţie de piruete (în poante pentru 

fete) şi 2 combinații de sărituri. Opţional, se poate adăuga un fragment dintr-un 

spectacol. 

 



 

B. Taxa de înscriere în valoare de 20 lei, neramursabilă, se achită în 

contul: 

 

Titular: Olărescu Mirela; 

IBAN: RO 07RZBR 0000 0600 0797 7450; 

Cod SWIFT RZBRROBU; 

Banca: Raiffeisen Bank Bucureşti (se face menţiunea: înscriere şcoală de vară); 

 

Odată efectuată plata, vă rugăm să transmiteti un scan sau o poză a dovezii 

de plată, prin email, la adresa infoambas@gmail.com Confirmarea înscrierii are 

loc odată cu primirea emailului de confirmare a plăţii. 

 

II ANUNTUL PRIVIND CANDIDATII ADMISI 

 

În data de 5 mai 2014 lista candidaţilor acceptaţi va fi afişată pe siteul 

asociatiambas.worpress.com şi pe pagina de Facebook a MBAS. Aceştia vor fi 

anunţaţi totodată, individual, prin email. 

 

 

III TAXE SI BENEFICII 

 

C. Taxa de curs 

 

Plata taxei de curs, în valoare de 2.000 lei, se achită în perioada 5 mai – 

2 iunie 2014 în contul Asociaţiei Mişcarea pentru Balet şi Artele Spectacolului: 

_________________________________________________________________ . 

Taxa de curs include cursurile de dans (7 – 27 iulie 2014), participarea la 

spectacolul de sfârşit de şcoală şi apa plată de la dozator. 



IV. DISPOZITII FINALE 

 

Prezentul calendar poate fi modificat numai în condiţii excepţionale, cu 

anunţarea prealabilă a candidaţilor, şi prin votul unanim al membrilor Consiliului 

Director al MBAS.  

Nicio modificare nu poate afecta perioada stabilită pentru desfăşurarea 

cursurilor de vară: 7 – 27 iulie 2014. 

Data şi locul în care se va desfăşura spectacolul vor fi anunţate public 

printr-un comunicat de presă. 


