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Fundaţia “Inter-Art “Aiud    Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud 

Primaria, Consiliul Local Aiud 
 

organizează 
 

TABĂRA INTERNAŢIONALĂ DE CREAŢIE PENTRU TINERET INTER-ART AIUD 
ediţia a XI-a, 10-20 iulie 2017 

www.inter-art.ro 
 
Fundaţia "Inter-Art" Aiud, Primăria Aiud şi Centrul Cultural „L. Rebreanu” Aiud organizează, incepând din anul 
2006, prima ediţie de tabără de creaţie pentru tineret, ca o manifestare paralelă a tradiţionalei Tabere 
Internaţionale de Artă Plastică "Inter-Art", manifestare care a ajuns la ediţia a XXII-a. 
 

- se acceptă tineri (băieţi, fete) între 12 -16 ani în grupe de 3 participanţi plus însoţitorul de grupă. 
Condiţii de participare: 

/* nu se acceptă participări individuale şi grupă fără însoţitor. 
- se cer cunostinţe de bază şi/sau practică într-una din  domeniile: pictură , desen, modelaj 
- engleza de bază este o necesitate (inclusiv însoţitorii) 
- fiecare tânăr va trimite o mapă de participare care să conţină: 

- un curriculum vitae  
- o recomandare de la un profesor de desen 
- 3 fotografii după lucrări proprii 
- acord din partea parintelui privind folosirea imaginii participantului şi a lucrărilor acestuia în scopul promovării 
proiectului. 
- vă rugăm să specificaţi tipul de mâncare dorit (normal sau vegetarian). 

- participanţilor şi însoţitorilor se asigură GRATUIT cazare şi masă pe toată perioada taberei 
(din motive organizatorice pentru artiştii cu domiciliul în Aiud nu se asigură cazare în acest an pe durata 
taberei.) 

- se vor asigura gratuit materiale de bază pentru creaţie 
- costul călătoriei revine participanţilor 
- fiecare participant va dona organizatorilor 3-5 lucrări realizate în timpul taberei. Aceste lucrări vor rămâne în 

patrimoniul Fundaţiei "Inter-Art" Aiud. 
 
În perioada taberei vor  avea loc şedinţe de predare în LIMBA ENGLEZĂ în domeniile: pictură, desen, gravură şi 
modelaj. Se vor organiza excursii, programe culturale şi de divertisment. La sfârşitul taberei se va organiza o 
expoziţie internaţională cu lucrările realizate în tabără. Se va edita un prospect al taberei . 
 
Notă:

 

 Fiecare însoţitor răspunde de membrii grupei proprii pe toată durata taberei. Se va asigura asistenţă medicală 
permanentă. Fiecare participant trebuie să deţină o fişă medicală din care sa rezulte că e sănătos sau de ce boli suferă. 
Asigurarea medicală este obligatorie. 

Termenul limită de trimitere a mapei: 1 martie 2017 orele 12:00 (mapele sosite până la această dată) 
 
Mapa se trimite la 
 

1. prin poştă, la adresa    2. se depune personal la 
Fundaţia „Inter-Art” Aiud   Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud 
515200 - Aiud, CP 40    Strada Transilvaniei nr. 35. 
jud. Alba, Romania    Aiud - 515200, jud. Alba, Romania 
 

 3. prin email la adresa tabara@inter-art.ro / Subiect email: Tabara tineret 2017 
/* dacă înscrierea dvs. nu a fost confirmată in max. 4 zile vă rugăm să ne contactaţi pe email. 
Reclamaţii ulterioare nu sunt acceptate. 

 
Informaţii suplimentare la tel. 004-0723-969911 sau la :  tabara@inter-art.ro 

Conducerea Fundaţiei “Inter-Art”Aiud 
 


