
 

Buna ziua, 

Fiecare copil va veni în ziua și ora stabilită! Ne întalnim în fața Palatului de fiecare 

dată și tot din fața Palatului copiii vor fi preluați  de  părinți. Nu se întarzie mai mult 

de 10 minute ! 

Copiii care prezintă simptome de răceală nu intră în Palat (le curge nasul, ochii, 

strănută, au secreții nazale) ……etc. Copiii fără părinți vor intra pe poarta principală a 

Palatului și vor fi triați sanitar. 

Accesul în Palat va fi permis doar cu mască care este obligatorie pe toată durata 

orei. 

Grupele  vor fi formate din cel mult 10 -11 copii . 

NECESARUL PENTRU CERCUL DE PICTURĂ   

Copiii trebuie să aibă asupra lor, sticla cu apă de băut, mască, (mască de rezervă , 

servețele umede sau gel de maini , săpun lichid) și necesarul pentru pictură: pensule 

de mărimi diferite cu varf subțire din păr sintetic, tempera, paletă de culori, pahar,  

carpe, șervețele de hartie, hartie wc, bloc de desen mare , creion  grafic B1, radieră . 

Pentru icoane și pentru pictura naivă; sticla cu rama A4(Oramil ,Jumbo….) nu 

cumpărați rame foto sticla este foarte subțire și crapă !!! tuș rotring negru, spray 

pentru sticlă transparent, stilou, căpăcel de suc, mixtion, foiță de aur, smirghel, 

foarfecă, scoci.  STICLA SE ADUCE GATA SLEFUITĂ !!! 

Luni si Miercuri  activitatea de curs va dura 1h si 30 de minute cu începere de la 

orele  12:30-14 ,  14-15:30 ,  16-17:30 . 

Marți si Joi activitatea de curs va dura 1h si 30 de minute cu începere de la ora 18-

19:30. 

Vineri in data de 15.10.2021  activitatea de curs va dura 1h si 30 de minute 

programul este alternativ si vom începe cu varianta 14-15:30 ! 20 de minute pauză 

pentru dezinfectarea clasei si 10 minute pentru strangera lucrurilor personale. 

In sala de curs fiecare copil va sta în același loc pe parcursul activității si nu vor 

schimba instrumentele de lucru între ei. Fiecare copil își adună instrumentele proprii 

care se duc și se aduc de fiecare dată. La terminarea cursului fiecare părinte este 

obligat să aștepte la timp copilul în fața Palatului. Nu răspundem de copiii a căror 

părinți întarzie !!! 


