
 

REGULAMENT 
 
 

Programul educațional  ”Vacanța la Muzeu” se va desfășura în perioada cuprinsă între 
3 iulie 2017 și 29 iulie 2017, de luni până vineri, între orele 10 – 14. 
Activitățile propuse pentru acest program sunt următoarele: 
 Realizarea de obiecte decorative din hârtie folosind diverse tehnici (quilling, papier-

mache); 
 Realizarea de icoane tradiţionale pe sticlă; 
 Pictură în tempera și acril pe diverse suporturi; 
 Confecţionarea de podoabe populare din rnărgele: zgărdiţe, brăţări; 
 Povestea lutului – realizarea de diferite obiecte din lut, având ca model obiecte care 

fac parte din patrimoniul muzeului nostru; 
 Decorarea unor farfurii din lut utilizând modele specifice ceramicii de Zalău; 
 Realizarea de cusături populare după modele tradiţionale, specifice zonelor 

etnografice din  judeţul Sălaj; 
 Realizarea unor figuri jucăușe din linguri de lemn; 

Copiii vor fi instruiţi sub îndrumarea unui specialist in domeniu. 
Activitățile se vor desfășura pe parcursul celor 4 ore astfel: 
 9.45 – 10.00 Sosirea copiilor la muzeu 
 10.00 – 10.30 Prezentarea activității care se va realiza în ziua respectivă; 
 10.30 — 12.00 Desfăşurarea activităţii; 
 12.00 — 12.30 Pauza de prânz; 
 12.30 — 13.30 Continuarea activității; 
 13.30 — 14.00 Strângerea materialelor de lucru şi pregătirea de plecare acasă. 

Taxa de participare este de 10 lei/activitate/participant şi va fi folosită pentru 
achiziţionarea materialelor necesare (sticlă, lut, culori, fire textile, mărgele, farfurii de lut , 
linguri din lemn, etc). Taxa se va achita, pentru fiecare serie de o săptămănă, la inceputul 
săptămânii respective. Pentru o perioadă mai scurtă taxa se va achita la inceputul 
perioadei comunicate de către părinţi. 
Obligațiile părinților: 
 Respectarea programului de la 10.00 la 14.00. Aducerea copiilor la locația de pe 

strada Gheorghr Doja nr.6(Galeria de Artă Ioan Sima), cu 15 minute înainte de ora 
10.00. Plecarea/preluarea copiilor se va face de către părinți cu circa 15 minute 
după ora 14:00; 

 Informarea personalului muzeului cu privire la starea de sănătate a copiilor, în 
special alergii; 

 Comunicarea către instructori a unui număr de contact pentru urgențe; 
 Echiparea copiilor cu haine și încălțăminte corespunzătoare; 
 Asigurarea gustării din pauza de prânz și apa îmbuteliată necesară; 
 Instruirea copiilor referitor la respectarea regulamentului impus de supraveghetori, 

la comportamentul corespunzător activității în colectiv și interzicerea părăsirii 
incintei pe durata programului. 
 
 



 

 
 
Obligațiile Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău: 
 Organizarea atelierelor programului educțional VACANȚA LA MUZEU; 
 Asigurarea materialelor necesare; 
 Instruirea și supravegherea activității copiilor și asigurarea securității 

copiilor în timpul programului stabilit; 
Alte clauze: 
 Absențele se pot recupera pe tot parcursul desfășurării proiectului; 
 Organizatorii nu-și asumă răspunderea supravegherii copiilor în afara locului de 

desfășurarea a activităților și în afara programului stabilit. 
 


