
 

După cum bine știti deja, Centrul Cultural Palamari's se remarcă prin organizarea de activităti extracuriculare plăcute și 
motivante.  

În această vară, ne-am axat pe tabere în cadrul cărora copiii au avut ocazia să participe la diverse ateliere tematice, printre 

care se numără și următoarele: 
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Decoratiuni 

turta dulce 

 
 

Bricolaj Sandwich-uri haioase Petreceri tematice 

Confectionare de 

obiecte creative 
 

Tablouri cu 

elemente naturale 

Quilling 

Podoabe populare 

Personalizare pungi  

www.palamaris.ro 



 

 Activitatea Palamari's, nu se limitează la activitățile prezentate mai sus.  Pentru a putea răspunde cererilor exigente, 

Centrul Cultural pune la dispozița celor interesați ateliere al căror rol este de a stimula creativitatea participanților și de a-i iniția 

în arta vechilor meșteșuguri tradiționale românești. Dintre acestea putem exemplifica următoarele: 

 Odată cu venirea toamnei și a începerii noului an școlar, Centrul Palamaris  organizează noi ateliere și programe.  

Astfel aducem în atenția  viitorilor participanți, atelierul de motive cusute și atelierul de pictură pe ceramică. 
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Artă fotografică 

Atelier pictură pe 

sticlă 

Atelier Slow food 

Încondeiere ouă Atelier podoabe 

tradiționale 

Cele 2 ateliere vor fi inaugurate în cadrul celor 2 evenimente ce vor avea loc în această toamnă: 

 

→Week-end-ul recoltei - 05-06 Octombrie 2013 

→ Sărbătoarea toamnei - 19-20 Octombrie 2013 
 

www.palamaris.ro 

!!! 



 

Evenimentele toamnei 2013 
Experience the unique, the friendly, the unforgettable! 

 20 RON/ activitate/ persoană 
*Pentru grupurile de minim 15 persoane  se oferă o reducere de 20% /activitate  
*Tariful atelierului include materialele utilizate; obiectele create pot fi păstrate de către participanți 
*Mesele și cazarea în căsuțe tradiționale pot fi asigurate la solicitarea participanților   
 

     Week-end-ul recoltei - 05-06 Octombrie 2013 (data limită a înscrierilor: 27 Septembrie 2013) 
                              
 

 

Activități pentru preșcolari 
 

→ECO-Atelier (lucrări cu materiale reciclabile) 

→Sesiuni jocuri educative Micul grădinar 
→Confecționare coșuri fructe și legume (tehnica specială) 
→Atelierul gustului (curiozități despre fructe) 

→Dactilopictură („Roadele toamnei”) 
→Personalizare mini-album - Sărbătoarea recoltei 

 

Activități pentru școlari 
 

→ Atelier patchwork 

→ECO-Atelier (lucrări cu materiale reciclabile) 
→Confecționare coșuri fructe și legume 
→Atelierul gustului (curiozități despre plante) 

→Personalizare mini-album - Sărbatoarea recoltei 

→Sesiuni jocuri educative (joc de cunoaștere) 

 

 

 

 

 

Sărbătoarea toamnei - 19-20 Octombrie 2013 (data limită a înscrierilor: 10 Octombrie 2013) 
 

Activități pentru preșcolari 
 

→Vizită centru maramureșean și demonstrații țesut 
→Atelier pictură pe ceramică 
→Obiecte decorative cu elemente din natură 
→Dactilopictură („Copacul prieteniei”) 

→Sesiuni jocuri educative („Belșugul toamnei") 

→Atelierul gustului  

Activități pentru școlari 
 

→Atelier cu tematica motive cusute pe pânză 
→Atelier confecționare podoabe tradiționale 
→Confecționare săculeți aromatici 
→Sesiuni jocuri de orientare 
→Atelierul gustului (competiție) 

→Personalizare mini-album - Sărbătoarea toamnei 

 

 

 

*Locație evenimente: Centrul Cultural Palamaris, Str.Principală nr.39C, Sat Drumul Carului (în vecinătatea satului Fundata) 

*Înscrierile se pot face prin e-mail: contact@palamaris.ro sau la numărul de telefon 0723/656 024 
*Cadrele didactice care coordonează grupul beneficiază de gratuitate și de obținerea unor diplome de participare 

www.palamaris.ro 

mailto:contact@palamaris.ro

