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                                                   FIŞĂ DE PARTICIPARE

la Festivalul Naţional de Teatru pentru Tineri i Copii „COPIL ÎN EUROPA” ș

Ediţia a XII-a
29 noiembrie – 2 decembrie 2019

NUMELE TRUPEI  PARTICIPANTE -------------------------------------------------------------------------------------

DENUMIREA  INSTITUŢIEI (Şcolii participantului) ________________________________________

ADRESA Localitate / Jude ------------------------------------------------------------------------------------------ț

Strada, numar _______________________________________________________________

COD FISCAL ____________________ TEL./FAX/ E-MAIL ___________________________

 __________________________________________________________________________
ÎNSOŢITOR /  PERSOANA CONTACT (Nume, telefon, e-mail) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENUMIREA  SPECTACOLULUI  / MONOLOGULUI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEC IUNEA Ț LA CARE PARTICIPĂ (Monolog / Spectacol liceu, gimnaziu, etc) ----------------------------------------------

GENUL SPECTACOLULUI (ex.: comedie, dramă, teatru-dans, spectacol pentru copii, music-hall, 
pantomimă, etc.) ------------------------------------------------------------------

REGIA SPECTACOLULUI_____________________________________________________

AUTORUL TEXTULUI --------------------------------------------------------------------------------------------

DATE TEHNICE: 

DURATA SPECTACOLULUI--------------------------------------------------

LIMBA ÎN CARE SE JOACĂ---------------------------------------------------
TRADUCERE (după caz) --- da / nu-------------------------------------------
LINK INFO / FILMARE SPECTACOL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NECESAR TEHNIC: (Sonorizare, Lumini, Decor minimal)
-

-

-
___________________________________________________________________________
-

-

Timp necesar acomodare scenă (scurtă repeti ie)----------------------------------------------ț

Toate datele cuprinse în acest document sunt proprietatea intelectuală a Asociaţiei Culturale “PENTAGON”. Folosirea sub orice formă
a acestora fără acordul Asociaţiei Culturale “PENTAGON” este o încălcare a drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.
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Timp necesar montare decor -------------------------------------------------------------------------

Timp necesar demontare decor ----------------------------------------------------------------------
OBSERVAŢII SUPLIMENTARE (după caz)

Data şi ora sosirii:------------------------------------------------------------------

Data şi ora plecării:----------------------------------------------------------------

Mijlocul de transport:--------------------------------------------------------------

Alte observa ii (de ex.: se stă de la până la, participan ii vin în date diferite, persoane vegetariene în grup, etc): ț ț

Coordonator trupa/ Responsabil proiect:           Director (persoana din conducere):

Nume, prenume                                                       Nume, prenume
                                            

Semnatura ________________________               Semnatura, Ştampila__________________

                                                                                  __________________________________

                                                                                              

Toate datele cuprinse în acest document sunt proprietatea intelectuală a Asociaţiei Culturale “PENTAGON”. Folosirea sub orice formă
a acestora fără acordul Asociaţiei Culturale “PENTAGON” este o încălcare a drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.
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TRUPA--------------------------------------------------------------------------------------------

LOCALITATEA---------------------------------- COORDONATOR----------------------------------------------

SPECTACOLUL--------------------------------------------------------------------------------

SEC IUNEA----------------------------------------------------------     Ț
                                

                                     ELEVII PARTICIPANŢI: Numar băieţi............... fete.................

DISTRIBUŢIA:
Nr.
Crt.

ROLUL interpretat în spectacol Numele şi prenumele elevului Clasa

1.

2.                        
                                                                   

3.

4.

5.                                                                    

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

TABEL NOMINAL CU PARTICIPANŢII:

La Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii i Tineri „COPIL ÎN EUROPA”ș

Edi ia a XII-aț

29 noiembrie – 2 decembrie 2019                                              

Toate datele cuprinse în acest document sunt proprietatea intelectuală a Asociaţiei Culturale “PENTAGON”. Folosirea sub orice formă
a acestora fără acordul Asociaţiei Culturale “PENTAGON” este o încălcare a drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.



     Asociaţia Culturală “PENTAGON”
Mobil: +40 740 151 623 

www.ac-pentagon.ro
office@ac-pentagon.ro

Pre edinte: Ana-Maria Pandele Andone | email: ș anamariapandele@ac-pentagon.ro

COORDONATORII:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
CNP
Seria si Nr. C.I.

Date contact:
Telefon/ e-mail/ facebook

Semnătura

1.

2.

3.

ELEVII PARTICIPANŢI:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
CNP
Seria şi Nr. C.I. / C.N.

Facebook/ e-mail/ Telefon Semnătura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Toate datele cuprinse în acest document sunt proprietatea intelectuală a Asociaţiei Culturale “PENTAGON”. Folosirea sub orice formă
a acestora fără acordul Asociaţiei Culturale “PENTAGON” este o încălcare a drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.
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10.

11.

12.

Data : ___________________________

Coordonator trupa/ Responsabil proiect:           Director (persoana din conducere):

Nume, prenume                                                                  Nume, prenume
                                            

Semnatura ________________________               Semnatura, Ştampila__________________

                                                                                  __________________________________

                                                                                              
                                                                                                              

Notă :

IMPORTANT!!!  Trupele  selec ionate  în  Festivalul  Na ional  de  Teatru  „Copil  în  Europa”  vor  prezenta  ț ț pentru
fiecare spectacol/monolog - SEPARAT - câte o fişă de înscriere completată: paginile 1, 2, 3, 4 i 5 din FI A DEș Ș
PARTICIPARE (anexele / tabelele alăturate).
Acestea  vor  fi  trimise  scanate  (după  ce  au  fost  completate,  semnate,  ştampilate),  prin  e-mail,  pe  adresa
anamariapandele@ac-pentagon.ro sau anamariapandele@gmail.com 
Tot prin acest mijloc veţi trimite şi scurta istorie (descriere) a trupei, precum şi afişul spectacolului. Detalii despre
edi iile  anterioare, la nr. de tel.  0740 151 623 sau pe  ț https://www.ac-pentagon.ro/index.php/festivalul-de-
teatru-copil-in-europa-3/331-festivalul-de-teatru-pentru-copii-si-tineret-copil-in-europa-11

Organizatorul garantează toate drepturile cu privire la protec ia datelor cu caracter personal în conformitate cu ț
Legea nr. 677/2001 cu privire la protec ia datelor cu caracter personal i la libera circula ie a acestor date, în ț ș ț
special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul la interven ie, la o pozi ie, de ț ț
a se adresa instan ei competente i plângere către autoritatea de supraveghere.ț ș

Toate datele cuprinse în acest document sunt proprietatea intelectuală a Asociaţiei Culturale “PENTAGON”. Folosirea sub orice formă
a acestora fără acordul Asociaţiei Culturale “PENTAGON” este o încălcare a drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.
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