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CALENDAR ÎNSCRIERI ŞCOALA DE VARĂ  

„BALET BUCUREŞTI”  EDIŢIA A II - A 

 

 

 

I. INSCRIEREA CANDIDATILOR 

 

Şcoala de vară “Balet Bucureşti” Ediţia a II-a, organizată de Asociaţia 

Mişcarea pentru Balet şi Artele Spectacolului, are loc în perioada 6 – 25 iulie 2015. 

 

În perioada 6 aprilie – 16 iunie 2015, toţi candidaţii competează formularul 

de înscriere, ataşează o fotografie portret, şi le transmit pe adresa de email 

infoambas@gmail.com împreună cu un link youtube sau vimeo (unlisted 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. 

În vederea acceptării în Şcoala de vară „Balet Bucureşti”, aplicaţia 

transmisă de dumneavoastră va fi supusă selecţiei. Rezultatul pentru fiecare 

aplicaţie transmisă în perioada 6 aprilie – 16 iunie 2015, va fi comunicat 

individual, prin email, în maxim 48 de ore de la momentul recepţiei acesteia. 

În situaţia în care vi se comunică prin email rezultatul “admis” plata taxei 

pentru şcoala de vară se face conform pct. II “Taxe şi Beneficii”. 
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II. TAXE SI BENEFICII 

 

a. Taxa de curs  

 

În situaţia în care sunteţi acceptat, plata taxei de curs, în valoare de 2.000 

lei, se achită în perioada  8 aprilie – 18 iunie 2015, în contul Asociaţiei Mişcarea 

pentru Balet şi Artele Spectacolului:   

Banca Transilvania 

IBAN: RO17BTRLRONCRT0247393001 (se face menţiunea: înscriere Şcoală de 

vară) 

Cod SWIFT:  BTRLRO22  

 

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 . 

Taxa de curs include cursurile de dans (6 – 25 iulie 2015), participarea la 

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

 

b. Beneficii 

 

 În situaţia în care înscrierea şi acceptarea candidaturii dvs. au loc până 

la data de 16 mai 2015 iar plata se efectuează cel târziu până la data de 18 mai, 

beneficiaţi de o reducere de 10% din taxa de şcolarizare. 
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III. DISPOZITII FINALE 

 

Prezentul calendar poate fi modificat numai în condiţii excepţionale, cu 

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

Director al MBAS.  

Nicio modificare nu poate afecta perioada stabilită pentru desfăşurarea 

cursurilor de vară: 6 – 25 iulie 2015. 

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

un comunicat de presă. 


