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ANEXA NR. 5 
 

REGULAMENT  

CERCUL DE DANS POPULAR 
 

 

1. Intrarea în sala se va face pe ușa din față.  

2. Este interzisă intrarea în sală fără prezența și acordul profesorului coordonator. 

3. Copiii vor fi aduși de către părinți până la intrarea în instituție. Aceștia vor intra 

împreună cu cadrul didactic în sală, se vor schimba și se vor pregăti pentru activitate. Părinții nu 

vor avea voie să intre in instituție, numai în cazul nevoilor fiziologice ale copiilor mici. 

Deasemenea, igienizarea mâinilor inainte de activitate este obligatorie! Vor avea la ei șervețele 

umede sau dezinfectant și șervețele uscate. 

4. În timpul orelor părinții NU au voie să stea în sală. În caz contrar, copilul poate fi exclus 

de la cerc. 

5. În sală se intră numai cu pantofi de schimb care să nu aibă talpa neagră, echipament 

lejer (sport), iar fetele trebuie să aibă părul prins. Fiecare va trebui să își aducă o sticlă de apă 

care NU SE ÎMPRUMUTĂ! 

6. Este interzisă utilizarea telefoanelor/tabletelor sau a oricărui alt tip de dispozitiv în 

timpul orelor. 

7. Elevii nu au voie să umble la instalațiile din dotarea sălii: prize, calorifere, scenă, 

întrerupătoare, etc. 

8. Este interzis accesul in sală cu gumă de mestecat, bomboane, etc. 

9. La toaletă se merge neapărat înainte de oră. În timpul orei NU se iese din sală. 

10. Este interzisă orice tip de utilizare a sonorizării sau a aparatelor din dotarea sălii fără 

acordul profesorului, iar la finalul lecției toate obiectele folosite trebuie puse la loc. 

11. ESTE INTERZISĂ PARTICIPAREA LA ORE ÎN CAZUL ÎN CARE ELEVUL 

PREZINTĂ ORICE FEL DE SIMPTOME DE RĂCEALĂ!!! 

12. În sală activitatea începe, se desfășoară și se termină sub îndrumarea directă a cadrului 

didactic.  

13.  În cazul în care se va lipsi de la ore din diverse motive, trebuie anunțat cadrul didactic. 

La 3 absențe nemotivate, copilul poate fi exclus de la cerc! 
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14. Anunțurile/noutățile legate de cerc, grupe, ore, etc. se vor face pe grupul de Facebook  

”Ansamblul Armonia PCO” (trebuie să răspundeți la întrebările de acolo pentru a putea intra) – 

doar pentru copiii admiși la cercul de DANS POPULAR. 

15. În fiecare an se va face o selecție/testare inițială, conform graficului de selecție 

(ANEXA 4). În funcție de evoluția din anul precedent și de criteriile de evaluare, copilul poate 

fi admis sau respins în următorul an – în cazul celor care au mai participat la cursurile de dans 

popular. Toți copiii înscriși la cercul de dans popular vor fi testați după fișa de evaluare (ANEXA 

3) completată de părinți la selecție sau adusă direct completată. Copiii vor fi acceptați în funcție 

de numărul de locuri disponibile și de punctajul obținut la testare. La selecție va fi o comisie care 

va face evaluarea. 

16. Părinții sunt obligați să semneze documentele pentru luarea la cunoștință a Normelor de 

Protecţia Muncii, acordul de Utilizare a Datelor Personale, Regulamentul de Funcționare a 

Palatului Copiilor Oradea, Regulamentul Intern al Cercului de Dans Popular, în cadrul ședinței 

cu părinții realizată cu fiecare grupă în prima săptămână de începere a activității. 

17. Recomandăm participarea activă și conștiență la lecțiile de  dans popular. 

18. Profesorul nu mai răspunde de copil după încheierea lecției și părăsirea sălii/instituției. 

 

PENTRU EVITAREA ACCIDENTELOR RECOMANDĂM: 
 

➢ Respectarea indicațiilor organizatorice  și metodice date de profesor;  

➢ Respectarea normelor de igienă în vigoare; 

➢ Să se evite părăsirea formației stabilite și ieșirea din sală fără acordul cadrului didactic; 

➢ Să se evite stânjenirea sau conturbarea colegilor în timpul lecției; 

➢ Să se evite continuarea lucrului după ce s-a dat comanda de încetare; 

➢ În cazul în care copilul prezintă orice fel de simptom de răceală (frisoane, dureri de 

gât/cap, dureri musculare, oboseală, tuse, etc.), acesta NU va putea participa la activitate; 

➢ Contraindicațiile medicale să fie aduse la cunoștința profesorului înainte de începerea 

lecției. 

 

Prof. Coord. Cerc, 

Prof. Paula Georgiana PIȚIGOI 
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