
Cursul „Teatru de Improvizaţie” 
- detalii organizatorice -

 Teatrul de Improvizație mai este definit și ca teatru sport. Această modalitate de exprimare 
artistică are ca scop principal antrenarea minții și a corpului prin jocuri și exerciții. Crește energia
participantului, spiritul de acțiune și îmbunătățește felul în care acționează și reacționează. Este o 
formă de cunoaștere și exprimare personală și artistică.
 

 Teatrul sport ajută dezvoltarea culturii generale și a logicii. Jocurile sunt concepute astfel încât 
fiecare participant se va afla în obligativitatea de a se folosi de cunoștințele acumulate în trecut și 
de a învăța altele noi. Partea stângă a creierului nu este neglijată, iar gânditul în cuvinte devine ușor 
accesibil pentru copil. Frica de a vorbi și de a se exprima în public va fi diminuată sau complet ștearsă, 
datorită individualizării si creșterii stimei de sine.
 

 Un alt aspect foarte important este că participanții vor învăța unii de la ceilalți. Vor crește și 
descoperi lumea împreună.

 Cursul este structurat în 3 module, a câte 4 întâlniri fiecare, durata fiecărei întâlniri va 
fi de 2 ore.
 Cursul este gândit să se desfășoare timp de 12 întâlniri săptămânale, însă, dacă nu vă permite 
timpul să veniți în 12 săptămâni consecutive, puteți începe doar cu un singur modul sau cu primele 
două module.

 Prețul pentru 1 modul este 290 de RON, iar la achiziționarea mai multor module, se 
aplică următoarele reduceri:
 - Primele 2 module: 550 de RON;
 - Toate cele 3 module: 810 de RON. 

 MENȚIUNI IMPORTANTE:
 

• Locația cursului: Str. Barbu Delavrancea, nr. 15, Interfon 5, Etaj 2, Sector 1, București.
• Prețul include materialele de care copilul tău are nevoie pe întreaga perioadă, gustare 

sănătoasă și apă.
• Acest curs se adresează copiilor, iar ei trebuie să aibă între 7 și 12 anișori pentru            

a participa la curs.
• La sfârșitul cursului, pregătim o surpriză! Pentru cei care au participat la toate cele 3 

module, vom organiza un eveniment special numai pentru ei și familiile lor.
• Avem 10 locuri disponibile, lucrăm cu un număr mic de copii pentru că punem mare     

accent pe calitate. 
• Participarea se face pe bază de înscriere prin acest formular și confirmare a plății 

până la data menționată în email-ul de confirmare.
• Detaliile pentru plata cursului:

- Titular cont: Grow Smarter SRL-D 
- Cont: RO 28 INGB 0000 9999 0523 2975, deschis la ING Bank; 
- Mențiune Plată: „Taxă Participare Curs Teatru de Improvizație”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_ta2t0e9kGMELOirfFzoFKYHqmhtJ2TzQuDh5lozn0gZrQ/viewform


• Dacă lipsiți de la una dintre întâlnirile de curs și nu ne anunțați cu minimum 24 de ore 
în prealabil, nu vă putem returna banii pentru acea întâlnire. Ce putem recomanda este 
să trimiteți un prieten sau o cunoștință în locul copilului dvs., dacă nu puteți veni.

Pentru întrebări, nu ezitați să ne contactați! ☺

 ANA-MARIA MÎNDRUȚĂ
 Co-Founder & Events Manager

 E-mail: ana-maria.mindruta@playouth.ro
 Mobile: +40 747 991 112
 Website: www.playouth.ro
 Facebook Page: PlaYouth

mailto:ana-maria.mindruta@playouth.ro
http://www.playouth.ro
https://www.facebook.com/playouth.ro/

