1.Organizatorul programului Școala de Vară: Loc de joacă pentru minte
1.1.Organizatorul acestui program este Biblioteca Județeană Olt ”Ion Minulescu”
Slatina, cu sediul în Mun. Slatina, Bld. A.I.Cuza, Nr. 3 B, Jud. Olt.
1.2.Derularea programului se face la sediul Bibliotecii Județene Olt ” Ion Minulescu”
Slatina, parter și etajul I. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe
programul în orice moment, anunțând însă participanții în prealabil, prin folosirea oricăror
mijloace de comunicare.
2.Perioada de desfășurare a programului
2.1.Programul la care se face referire în prezentul regulament se va desfășura în
perioada 11 iulie 2022 – 29 iulie 2022.
2.2.Înscrierile la program se vor putea face începând cu data de 28 iunie 2022, ora 08:00
până pe 08 iulie 2022, ora 16:00, la telefon 0744-501-453, la Whatsapp 0744-501-453 sau la
sediul bibliotecii.
3.Condiții de participare la program
3.1.Înscrierea la program atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de
către participanți a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete
toate datele furnizate de către aceștia.
3.2.Înscrierea la programul vizat de prezentul regulament presupune acordul
necondiționat, exclusiv și irevocabil al părinților pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal ale copiilor – numele, vârsta și expunerea publică a fotografiilor și materialelor
filmate realizate în timpul desfășurării acestui program, pentru exploatarea acestor materiale
în scop publicitar de către organizator fără nici un fel de pretenții din partea participanților.
Participanții renunță la a solicita organizatorului vreo sumă de bani sau vreo altă prestație din
partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevăzute
de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise și/sau audio-video și/sau fotografice conținând
imaginea, numele și sunetul (vocea) acestor persoane (participanți), surprinse/fixate pe orice
tip de suport de către organizator cu ocazia înscrierii și participării la concurs.

3.3.Înscrierea la acest program se face doar pe baza permisului de acces în bibliotecă.1
3.4.Vârsta participanților trebuie să fie între 6 și 12 ani împliniți până la data de
începere a înscrierii.
3.5.Participanții vor veni îmbrăcați lejer, cu încălțăminte adecvată desfășurării unor
activități dinamice.
4.Mecanismul desfășurării programului
4.1.Programul se va desfășura în perioada 11 – 29 iulie, timp de 3 săptămâni, de luni
până joi în fiecare săptămână, începând cu ora 10:00 și până la ora 13:00.
4.2.Orarul atelierelor și locul desfășurării lor va fi următorul:
Luni
10:00 – 11:00

Dansuri tradiționale – Sala de expoziții – parter

11:00 – 12:00

Club de lectură – Sala de expoziții – parter

12:00 – 13:00

Șah – Sala de Lectură – etaj I

Marți
10:00 – 11:00

Origami – Sala de expoziții – parter

11:00 – 12:00

Mișcare și dans modern – Sala de expoziții – parter

12:00 – 13:00

Puzzle / Board games (jocuri de masă cu mai mulți participanți) –
Secția Engleză – parter

Miercuri
10:00 – 11:00

Dansuri tradiționale – Sala de expoziții – parter

11:00 – 12:00
–

Pictură pe pietre/figurine de ipsos/măști de carnaval – Sala de expoziții
parter

12:00 – 13:00

Șah – Sala de Lectură – etaj I

Joi
10:00 – 11:00

Origami – Sala de expoziții – parter

11:00 – 12:00

Mișcare și dans modern – Sala de expoziții – parter

12:00 – 13:00

Cinema – Sala de expoziții – etaj I

4.3.Înscrierile se vor face în limita a 30 de locuri.

Înscrierile se fac pentru întregul program, nu pentru fiecare atelier în parte.
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Permisul de acces în bibliotecă este gratuit și se poate obține la sediul Bibliotecii Județene Olt ”Ion Minulescu”
Slatina, parter, Biroul de înscriere, pe baza Cărții de Identitate a titularului sau a părinților în cazul copiilor cu
vârsta sub 14 ani.

