
 

Regulamentul Școlii de Teatru 

Allegria 

 
1. Accesul la cursuri: 

 

Participarea la cursuri este posibilă doar în 

baza achitării integrale a taxei de curs. 

 

Nu putem fi responsabili pentru prezența dvs 

la curs, absența se face pe propria răspundere. 

 

Nu se vor reporta ședințele într-o altă perioadă 

pentru orele la care nu ați fost prezenți. 

 

Comunicarea cu profesorii se face prin 

sistemul grupurilor de whatsup ale școlii.  

 

2.Returnarea taxei de curs se face doar în 

aceste conditii: 

a. Daca anuntati cu minim 7 zile înainte 

de începerea cursului că nu mai doriți 

să participați. 

b. Dacă a intervenit un caz de boală în 

mai puțin de 7 zile de la curs și puteti 

demonstra cu documente medicale 

incapacitatea dvs sau a copilului de a 

participa la curs. 

c. Există și posibilitatea de a transfera 

taxa de curs unui alt copil care dorește 

să vină în locul celui care renunță. 

 

3. Fotografiile și filmările de la spectacolele 

si cursurile organizate de Școala de Teatru 

Allegria sunt proprietatea  școlii pentru 

campanii de evaluare/media/de publicitate. 

Prin semnarea acestui regulament, vă dați 

acordul de a putea folosi aceste materiale foto-

video realizate în timpul cursului pentru 

publicarea lor pe rețelele noastre sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Norme de comportament și de igienă: 

 

În sala de curs este obligatorie respectarea 

regulilor de igienă și a curățeniei.  

Nu se intră în sală cu pantofi de stradă, sunteti 

rugati sa va aduceti papuci de interior sau să 

folosiți papucii de casa pe care ii avem in 

dotare. 

Este interzisă folosirea telefonului mobil, 

fotografierea, filmarea sau înregistrarea 

audio/video în timpul cursurilor. 

Este interzisă asistarea, intrarea în timpul 

cursului a părinților, rudelor, colegilor.  

Nu este permis consumul tutunului, a 

băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise 

în scoala. 

În sala de curs nu se poate intra cu animale. 

 

5. Sănătate: 

 

Sunt admise la antrenamente doar persoanele 

apte din punct de vedere fizic, psihic și 

medical.  

Cursurile implică uneori și capacitatea de a 

susține efort fizic susținut. 

 

Am luat la cunoștință regulamentul Școlii 

de Teatru Allegria și sunt întru totul de 

acord cu condițiile enumerate mai sus. 

 

Nume și prenume: 

 

Semnătura:  

 

Data:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


