
 

MAGIA PLANTELOR 
Atelier de vară la Muzeul de Științele Naturii 

           Educație muzeală 

 
Fișă de înscriere și Acord parental 

 

Nume:  _____________________________________ 

Prenume: _____________________________________ 

Școala:  _____________________________________ 

Clasa:  _____________________________________ 

Locație: Muzeul de Științele Naturii Suceava 

 

Perioade de desfășurare:  

4 – 8 iulie 2022          ⃝  

1 – 5 august 2022      ⃝ 

Selectați perioada în care doriți să înscrieți copilul 
 
 

Acord parental 
Subsemnatul/(a)............................., telefon .............................., în calitate de părinte (tutore) al elevului 
(elevei ........................ menționez că am citit și mi-am însușit informațiile din regulamentul proiectului 
educațional MAGIA PLANTELOR. 
Declar că am luat cunoștință de condițiile de participare și de regulamentul atelierului și sunt de acord cu 
participarea elevului/elevei la activitățile proiectului pe perioada aleasă și bifată în prezenta fișă.  
Declar că minorul este apt medical și poate lua parte la activitățile desfășurate. 
 
Data: ................................      Semnătură:............................. 
 
Fișa se depune la Muzeul de Științele Naturii, în prima zi de atelier. Fișa poate fi transmisă și pe email la: 
naturale@muzeulbucovinei.ro 
Informații suplimentare și înscrieri telefon 0203/213775 sau la standul Muzeului de Științele Naturii. 
 
În conformitate cu Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă dați consimțământul pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal, a fotografiilor și filmărilor realizate pe parcursul desfășurării 
evenimentului, numai pentru următoarele scopuri: organizarea, desfășurarea și promovarea evenimentului. 
Sunteți de acord ca datele personale de contact să fie utilizate pentru informarea privind organizarea viitoarelor 
evenimente ale Muzeului Național al Bucovinei? 
DA ⃝ 
NU ⃝ 
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REGULAMENT 
 
Locația de desfășurare  a Proiectului Educațional: 
Muzeul de Științele Naturii 
 
Perioade de desfășurare: 

 4 - 8 iulie 2022 

 1 - 5 august 2022 
 
Atelierul se va desfășura în intervalul orar: 

 9.30 - 12.30 
 
Grup țintă: 

 Copii între 8 - 12 ani 
 
Data limită de înscriere pentru fiecare dintre perioade: 

 1 iulie 2022 (pentru participare în perioada 4 - 8 iulie 2022) 

 29 iulie 2022 pentru participare în perioada 1 - 5 august 2022) 
 
Înscrierea se face la telefon 0230/213775, în limita locurilor disponibile.  
Se pot înscrie maxim 20 copii/perioadă. 
 
Fișele de înscriere se găsesc la standul Muzeului de Științele Naturii și vor putea fi 
completate în prima zi de atelier. 
De asemenea, pot fi descărcate de pe pagina de facebook a Muzeului de Științele 
Naturii, după completare putând fi trimise pe adresa: 
naturale@muzeulbucovinei.ro 
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