
Asociaţia Mişcarea pentru Balet şi Artele Spectacolului - Şcoala de vară 
“Balet Bucureşti” 

 
 

1. Numele aplicantului 
 

Nume 
 
Prenume 
 
 

2. Data naşterii 
 

 
Zi                      Luna                  An 
 
 

       

 
 
 

 
Sex  
 
 

 
 

 
3. Adresa 

 
Corespondenţa va fi trimisă la această adresă 
 
Adresa........................................................................................................................................ 
 
Oraşul....................................    Judeţul.................................Codul postal................................ 
 
Telefon fix acasă 
................................................................................................................................................... 
 
Telefon mobil personal.............................................................................................................. 
 
Numele unuia dintre părinţi/turore legal 
.................................................................................................................................................. 
 
Telefon mobil al părintelui/tutorelui........................................................................................... 
 
Email ........................................................................................................................................ 
 
 
 



4. Inălţime şi greutate 
 

Înălţime Greutate 
 

 
5. Aplicantul urmează cursuri de balet?                Da   Nu 

 
Dacă da, de câţi ani? 
 
Nr. de lecţii pe săptămână 
 
Balet              Modern                    altele 
 

6. Şcoala de balet actuală 
 

 
Numele şcolii............................................................................................................................. 
 
Adresa/telefon........................................................................................................................... 
 
Numele profesorului pregătitor.................................................................................................. 
 
 
 

7. Situaţie medicală 
 

a. Aţi fost în îngrijirea vreunui doctor sau fizioterapeut în ultimile 6 luni? 
 
 
b. Luaţi vreun medicament/tratament? 

 
 
 
 
REGULI SI PROCEDURI  
Activitati interzise: Alcool si droguri. Posesia, utilizarea si distribuirea de alcool si droguri, precum si 
utilizarea necorespunzatoare a substantelor controlate este interzisa. Orice incalcare a regulii privind alcoolul 
si drogurile va fi pedepsita prin eliminarea imediata din scoala de vara. Fumatul - fumatul este interzis in 
perimetrul studiourilor. Comportament Neadecvat - Participantul care va abuza pe cineva verbal sau fizic, va 
sfida verbal orice membru al scolii de vara, va comite acte ilegale sau considerate drept extrem de 
neadecvate de catre organizatia MBAS, va fi eliminat din scoala de vara. Eliminarea Din Scoala de vara - In 
cazul in care un participant va fi eliminat din scoala de vara pentru unul din motivele amintite mai sus (de 
exemplu: fumat, alcool, droguri, comportament neadecvat), nu se vor restitui taxele de scoala de vara. Norme 
de Comportare - Participantii trebuie sa vorbeasca in soapta in zonele de asteptare, precum si la toalete. 
Publicitate si Promovare - Fotografiile, filmarile si inregistrarile audio si video din timpul participarii la scoala 
de vara organizată de Asociaţia Mişcarea pentru Balet şi Artele Spectacolului, denumită în continuare MBAS 
devin proprietatea MBAS. MBAS isi rezerva dreptul de a utiliza respectivele in scopuri de marketing si 
publicitate. Prin semnatura dumneavoastra declarati ca intelegeti si sunteti de acord cu aceste reguli. 



Asigurare - MBAS nu ofera asigurare medicala pentru participantii sai. Se cere ca toti participantii sa aiba 
propria lor asigurare de sanatate, si in cazul unor leziuni doar aceasta asigurare va furniza plati de 
rambursare. Participantii si parintii acestora iau la cunostinta ca riscul pe care il prezinta activitatile acestui 
program nu este neglijabil si nu vor considera MBAS, oricare dintre angajatii sai/persoane oficiale/agenti 
raspunzatori pentru eventuale leziuni, dizabilitati, pierderi sau deteriorari aduse persoanei sau proprietatii. 
Aceste reguli se aplica indiferent daca sunt cauzate de neglijenta participantilor sau din alte motive, in masura 
maxima permisa de lege. MBAS nu este responsabila sau raspunzatoare pentru bunuri pierdute sau furate.  
 
 
PERMISIUNE DE PARTICIPARE A APLICANTULUI 
Prin prezenta imi dau acordul ca copilul meu sa participe Scoala de vara “BALET BUCURESTI” organizată de 
MBAS. Inteleg si iau la cunostinta faptul ca participarea la cursurile şcolii şi la spectacol pot avea ca rezultat 
leziuni grave. Inteleg ca Scoala de vara “BALET BUCURESTI” a luat masurile necesare pentru reducerea 
acestor riscuri, dar inteleg de asemeni ca astfel de incidente nu pot fi impiedicate complet de la a avea loc. 
Prin semnatura de mai jos, atest ca nu voi considera MBAS/Scoala de vara “BALET BUCURESTI ” 
responsabilă pentru niciun eventual incident, si, in conformitate cu legea, nu voi apela la procese, si actiuni in 
justitie si nu voi cere despagubiri. 
 
 

Semnătura părintelui/tutorelui  
(Necesară în cazul în care concurentul nu a împlinit vârsta de 18 ani) 
  
Nume Data 
 
 
Semnătura copilului  
  
Nume Data 


