Asociația T.E.T.A
Str. Alex. Colfescu, nr.9,
Alexandria, Teleorman
CUI 18817644

Regulament oficial de participare la Atelierele ART & PLAY
Festivalul Național de Teatru Tânăr IDEO IDEIS 2020

Secțiunea 1 - Organizatorul
1.1
Organizatorul atelierelor este Asociaţia T.E.T.Alexandria, persoană juridică română cu
sediul în România, jud. Teleorman, cod poștal 140043, Str. Alexandru Colfescu, nr.9,
Teleorman, CUI 18817644, reprezentată de dl. Alexandru Ion, în calitate de Co-Președinte,
denumit în continuare „Organizatorul”. Evenimentul se va derula conform prevederilor
prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru
toți „Participanții”.
Secțiunea 2: Durata
2.1. Evenimentul Atelierele ART & PLAY dedicate comunității din Alexandria se desfășoară în
cadrul Festivalului Național de Teatru Tânăr IDEO IDEIS 2020, în perioada 5-9 august 2020, în
Alexandria, Teleorman, după următorul program:
Ateliere de consiliere și dezvoltare personală:







Ateliere de dezvoltare personală pentru copii (10-14 ani)
 Grupa 10 - 12 ani - 9:00 – 11:00 (5-6-7 august 2020), max. 10 participanți
 Grupa 13 - 14 ani - 14:00 – 16:00 (5-6-7 august 2020), max. 10 participanți
Atelier de consiliere parentală – maxim 10 participanți
 17:00 – 19:00 (5-6-7 august 2020)
Ateliere de conștientizare corporală
 Grupa 10 - 14 ani – 9:00 – 11:00 (5-6-7 august 2020), max. 10 participanți
 Grupa 15+ – 17:00 – 19:00 (5-6-7 august 2020), max. 10 participanți
Atelier In a Relationship pentru adolescenți (15-19 ani)
 14:00 – 16:00, 5-6-7 august (maxim 10 participanți)
Atelier de orientare vocațională pentru adolescenți (14-18 ani)
 17:00 – 19:00, 5-6-7 august (maxim 10 participanți)
Atelier de orientare în carieră pentru tineri (18-22 ani)
 14:30 – 16:30, 5 august (maxim 10 participanți)

Ateliere de arte și meserii




Atelier de arte grafice pentru copii (10-14 ani)
 9:00 – 11:00, 5-6-7 august (maxim 10 participanți)
Atelier „How to vlog” pentru adolescenți (15-19 ani)
 9:00 – 11:00, 5-6-7 august (maxim 10 participanți)
Atelier de ilustrație și povești vizuale pentru adolescenți (15-19 ani)
 9:00 – 11:00, 5-6-7 august (maxim 10 participanți)
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Atelier de spoken word – poezie și performance pentru adolescenți (15-19 ani)
 14:00 – 16:00, 5-6-7 august (maxim 10 participanți)



Webinar: Teatrul ca instrument de educație psiho-emoțională (vizionare spectacol
„Ghid de supraviețuire”+ talk cu echipa)
 Pentru adolescenți și profesori, 17:00 – 19:30, 5-6-7 august (max. 25 participanți)

Ateliere pentru cetățenie responsabilă






Atelier Cum să fii un cetățean funky? pentru copii (11-14 ani)
 10:00 – 12:00, 5-6-7 august (max. 10 participanți)
Atelier Cum să fii un cetățean funky? pentru adolescenți (15-19 ani)
 15:00 – 17:00, 5-6-7 august (max. 10 participanți)
Atelier de fitness cetățenesc pentru adulți (20+)
 15:00 – 17:00, 5-6-7 august (max. 10 participanți)
Webinar „Media online: eu nu zic că nu există, dar...” pentru adolescenți și adulți
 16:00 – 18:00, 5-6-7 august (max. 25 participanți), vârstă 15+
Webinar „Infodemia COVID-19: combaterea dezinformării în vremea pandemiei”
pentru adolescenți și adulți (15+)
 18:00 – 20:00, 5-6-7 august (max. 25 participanți)

Ateliere de educație economică



Atelier de educație financiară pentru adolescenți (14-19 ani)
 5 august, 15:00 – 17:00, maxim 10 participanți
Atelier de educație financiară pentru adulți (20+)
 5-6 august: 11:00-13:00, 7 august: 15:30-17:30, maxim 10 participanți

Expoziția ART & PLAY
 Duminică, 9 august, orele 16:00 – 18:00
Secțiunea 3: Aria de desfășurare
3.1. Evenimentul se desfășoară în zona Parcului Pădurea Vedea din Alexandria, Teleorman, dar
și în mediul online, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Sectiunea 4: Dreptul de participare
4.1. Evenimentele pentru copii și adolescenți Ateliere de consiliere și dezvoltare personală,
Ateliere de arte și meserii, Ateliere pentru cetățenie responsabilă și Ateliere de educație
economică se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 6-17 ani, cu domiciliul/
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reședința în România, care, prin părinți/ reprezentanți legali, acceptă termenii și condițiile
prezentului Regulament (denumiți în continuare „Participanți”).
4.2. Evenimentele pentru adulți adolescenți Ateliere de consiliere și dezvoltare personală,
Ateliere pentru cetățenie responsabilă și Ateliere de educație economică se adresează doamnelor
și domnilor cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul/reședința în România, care acceptă termenii și
condițiile prezentului Regulament (denumiți în continuare „Participanți”).
4.3. Prin participarea la evenimente, „Participanții” confirmă cunoașterea prevederilor
Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la ateliere implicând
obligativitatea respectării prevederilor prezentului „Regulament”.
4.4. Părinții copiilor înscriși la atelierele sus-numite vor lua cunoștintă de prezentul regulament,
vor completa datele de contact și vor oferi numerele de telefon active pentru contact în situații de
urgență sau în cazul în care copilul nu mai dorește să participe la activități. De asemenea, parinții
se obligă să se prezinte în maximum 15 minute de la momentul la care au fost apelați de către
coordonatori și să preia copiii.
4.5. Participarea la ateliere se face pe bază de inscriere, până la data de 31 iulie 2020, în limita
spațiului și locurilor disponibile – 20 ateliere cu un total de 200 locuri.

Secțiunea 5: Mecanism
5.1. În cadrul atelierelor de consiliere și dezvoltare personală, de arte și meserii, de cetățenie
responsabilă și de educație economică, participanții vor lua parte la o serie de activități pregătite
de cei 19 traineri, conform tematicilor aferente fiecărui atelier și fiecărei zile de ateliere.
5.3. În cadrul Expoziției ART & PLAY și sesiunii de feedback cu participanții, trainerii și
participanții se vor întâlni într-un cadru festiv – expoziția lucrărilor și fotografiilor din cadrul
atelierelor, pentru a-și oferi reciproc feedback cu privire la desfășurarea atelierelor, idei de
îmbunătățire a programaului / activităților și orice alte recomandări.
Toti participantii vor avea la dispoziție apă plată, pe toata perioada de desfășurare a atelierului,
asigurată de organizator.
5.4. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac în prealabil online, pe www.ideoideis.ro la
secțiunea Ateliere pentru comunitate până la data de 31 iulie 2020. Înscrierea la ateliere se face
în ordinea manifestării dorinței de participare la ateliere, locurile fiind limitate la numărul de
participanți specificat în prezentul regulament.
5.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul adulților însoțitori în cadrul
atelierelor pentru copii și nici accesul copiilor în cadrul atelierelor pentru adulți.
5.6. Organizatorul este responsabil de asigurarea unui spațiu sigur de desfășurare a
atelierelor în conformitate cu noile reglementări referitoare la starea de alertă cauzată de
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prezența noului virus COVID-19: atelierele se vor desfășura în aer liber, respectând
regulile de distanțare fizică – 1,5 m între participanți.
5.7. Participanții vor respecta regulile de distanțare fizică impuse și se vor proteja prin
purtarea măștii pe tot parcursul desfășurării atelierelor și prin igienizarea mâinilor ori de
câte ori este nevoie.
5.8. Orice măsuri și restricții potențiale impuse de autorități ulterior publicării acestui
regulament vor fi implementate și de organizatorii evnimentului, care se obligă să anunțe
participanții și publicul larg în legătură cu orice schimbări arputea surveni în programul
evenimentului.

Secțiunea 6: Termeni și condiții
6.1. “Participanții” au obligația de a respecta prezentele “Condiții”, precum și indicațiile
coordonatorilor “Organizatorului”.
6.2. Toate regulile conținute în prezentele “Condiții” sunt implementate strict în interesul
“Participanților”. Odată intrați în perimetrul de desfășurare a atelierelor, prin zonele de acces
special amenajate în acest sens, “Participanții” consimt implicit regulile “Organizatorului” .
6.3. “Participanții” vor respecta indicațiile coordonatorului privind utilizarea materialelor și a
instrumentelor de lucru. Pentru evitarea tuturor incidentelor, responsabilitatea este integrală și
aparține exclusiv participanților, care nu respectă această regulă.
6.4. Organizatorul nu se face responsabil de comportamentul neadecvat, utilizarea
necorespunzătoare a materialelor, din care să rezulte rănirea accidentală sau disconfortul
participanților, precum și de orice formă de încălcare a legii. Pentru evitarea tuturor incidentelor,
responsabilitatea este integrală și exclusivă a celor care nu respectă această regulă.
6.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele personale lăsate
nesupravegheate, uitate sau furate.
6.6. Este obligatorie păstrarea curațeniei, depozitarea deșeurilor în afara locurilor special
amenajate fiind interzisă.
6.7. Organizatorul nu va raspunde în nicio manieră de prejudiciile de orice natură cauzate prin
nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare de către “Participanți” a oricăreia dintre
obligațiile asumate mai sus.

Secțiunea 7: Date și imagini cu caracter personal
7.1. În cadrul evenimentului nu se colectează datele cu caracter personal; datele reprezintă
informații de contact care sunt solicitate doar pentru înregistrarea “Participanților” din ziua
respectivă și în scopuri administrativ-financiare.
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7.2. Toate solicitarile legate de datele “Participanților”, de protecția datelor în cadrul Asociației
T.E.T.Alexandria sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate pe adresa de email:
silvia@ideoideis.ro.
7.3. În cadrul evenimentului se vor realiza fotografii și materiale video care vor fi utilizate in
scopuri interne și de marketing, pentru arhivele festivalului IDEO IDEIS, precum și pentru
promovarea viitoarelor activități de același tip.
7.4. În cadrul evenimentului se vor realiza fotografii și materiale video care vor fi utilizate in
scopuri de marketing, pentru postări pe Facebook sau comunicări publice. În acest scop,
participanții sau părinții copiilor participanți își vor oferi acordul ca imaginile din timpul
evenimentelor să fie folosite de către organizator și/sau societățile afiliate în eventuale activități
comerciale și/sau de promovare și marketing, prin semnarea acordului de participare la ateliere.
7.5. Daca unul dintre participanți nu va fi de acord cu utilizarea imaginilor în scopurile
menționate la art. 7.1, 7.3 si 7.4, nu va putea participa la atelier.
7.6. Asociația T.E.T.Alexandria nu va fi responsabilă pentru încălcarea dreptului la imagine sau
a altor drepturi prevăzute de legislația în vigoare, în cazul publicării de conținut, informații sau
imagini, de către participanți pe rețelele de socializare, sau în mediul online.

Secțiunea 8 - Regulamentul evenimentului
8.1. Regulamentul evenimentului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant prin cerere
scrisă, prin e-mail la adresa silvia@ideoideis.ro, până pe 30.08.2020.
8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire/suspendare a evenimentului în orice moment pe
parcursul desfășurării acestuia și/sau schimbarea regulilor de participare cu anunțarea prealabilă
a participanților, în scris, prin email sau telefonic.
Prezentul “Regulament” a fost redactat cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a fost
întocmit astăzi, 22 iulie 2020.

