
ASOCIAȚIA  MIȘCAREA  PENTRU  BALET  ȘI  ARTELE  SPECTACOLULUI 

  

STAGIU DE BALET   *   OPEN CLASS CU ALEX  

8 -13 Septembrie 2014  

Taxa de participare 290 Ron 

- Profesor Coordonator Alex Fotescu - 

  

1.  NUMELE/PRENUMELE APLICANTULUI  

 

 

 

 

  

2.  DATA NASTERII  

 

  

3. DATE DE CONTACT   

                                           APLICANT PARINTE / TUTORE LEGAL 

Telefon mobil:   

Telefon fix:   

Adresa mail:   

  

 



4.  PROGRAM  ȘI  GRUPE:   

* Bifați categoria de vârstă corespunzătoare 

Luni – Sâmbătă 

Ora 10.00 - 11.30 

Grupa I 

11-14 ani 

 

Luni – Sâmbătă 

Ora 12.00 -13.30 

Grupa II 

14 – 18 ani 

           

Luni – Sâmbătă 

Ora 16.00 – 17.30 

Grupa III 

Profesioniști 
18 - 35 ani 

 

* Grupa III este adresată balerinilor din Opere/Teatre/Trupe de Balet 

5 . ȘCOALA /INSTITUȚIA  DE BALET ACTUALA  

   

Numele școlii /instituției 

………………………………………………………………………………………… 

   

 Oraș …………………………………………………………………. 

  

Numele profesorului pregatitor 

…………………………………………………………. 

 
  

REGULI SI PROCEDURI : 

Activitați interzise -Alcool si droguri. Posesia, utilizarea si distribuirea de alcool 

si droguri, precum si utilizarea necorespunzatoare substanțelor controlate este 

interzisa. Fumatul este interzis in perimetrul studioului. Comportament 

neadecvat – Partcipantul care va abuza pe cineva verbal sau fizic , va sfida verbal 

orice membru al stagiului, va comite acte ilegale sau considerate drept neadecvate 

de catre organizatia M.B.A.S, va fi eliminat din cadrul stagiului. In cazul in care un 

participant va fi eliminat pentru unul din motivele de mai sus (de exemplu fumat, 

alcool, droguri, comportament neadecvat ), nu se va restitui taxa stagiului. Norme 

de comportare – Participanții trebuie sa vorbească în șoaptă in zonele de 

asteptare. Publicitate si Promovare – Fotografiile,filmările si înregistrarile 

audio/video din timpul participării în stagiul organizat de Mișcarea pentru Balet și 



Artele Spectacolului, denumită in continuare MBAS devin propietatea MBAS. 

MBAS îsi rezerva dreptul de a le utiliza in scopuri de marketing si publicitate. Prin 

semnatura dumneavoastră declarați ca întelegeți și sunteți de acord cu aceste 

reguli.  

Asigurare – MBAS nu ofera asigurare medicală pentru particpianții săi. Se cere ca 

toti participanții sa aibă propria lor asigurare de sănatate, și in cazul unor leziuni 

doar această asigurare va furniza plăti de rambursare. Participanții si parinții 

acestora iau la cunoștinta că riscul pe  care il prezinta activitatile acestui program 

nu este neglijabil și nu vor considera MBAS, oricare dintre angajații săi/persoane 

oficiale/agenți raspunzatori pentru eventuale leziuni, dizabilități, pierderi  sau 

deteriorări aduse persoanei sau proprietății.Aceste reguli se aplică indiferent dacă 

sunt din neglijența participanților sau din alte motive, în masura permisă de lege. 

MBAS nu este responsabilă sau  răspunzătoare pentru bunuri pierdute sau furate.  

PERMISIUNE DE PARTICIPARE A APLICANTULUI  

Prin prezenta imi dau acordul ca, copilul meu sa participe la stagiul de balet 

organizat in perioada 8 - 14 septembrie 2014, de catre Asociația MBAS. Ințeleg si 

iau cunostința de faptul ca participarea la cursuri poate avea ca rezultat leziuni 

grave. Ințeleg ca Asociația MBAS a luat măsurile necesare pentru reducerea 

acestor riscuri, dar înteleg de asemeni ca astfel de incidente nu pot fi împiedicate 

complet de la a avea loc.Prin semnătura de mai jos, atest ca nu voi considera 

MBAS responsabilă pentru niciun eventual incident și, in conformitate cu legea, nu 

voi apela la procese, și acțiuni in justiție și nu voi cere despăgubiri.  

  

Semnătura Părintelui/ Tutorelui                                                                        

(Necesară in cazul in care participantul nu a implinit vârsta de18 ani )  

Nume / Data 

 

Semnătura aplicantului 

Nume / Data 


