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Grup țintă:  

  

 Tineri din mediul urban 

 

Cine suntem?  

 

Clubul de dans sportiv Galactic Dance Grup a fost înființat în anul 2003, având ca obiect 

de activitate inițierea tinerilor în dansul sportiv și de societate, răspândirea acestuia pe o scară cât 

mai largă. 

 Pe lângă bogata activitate competițională a sportivilor săi, cu rezultate deosebite, clubul își 

propune realizarea revitalizării vieții culturale a tinerilor și petrecerea educativ-formativă a 

timpului liber prin participarea la cursuri de dansuri de societate având drept scop 

implementarea în educarea lor a bunelor maniere și comportamentul european. 

Educația prin dans de societate și bune maniere va conduce la dirijarea timpului liber al 

tinerilor băimareni pe o direcție corectă, informativă prin cultură și mișcare care să permită 

ridicarea standardului personal și implicit de grup al tinerilor. 
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Președinte: Mare Adina 

Sediu: Baia Mare, str. Culturii,  nr. 4/31 

Telefon: 0755609120  

E-mail: mmadrox9αyahoo.com  

Facebook: galactic.dance 



 Clubul de dans sportiv Galactic Dance Grup dorește inițierea unui bal al maturității la 

nivelul elevilor, viitori absolvenți de liceu din întregul oraș, care să devină o tradiție, așa cum de 

mulți ani există în covârșitoarea majoritate a orașelor europene. 

În acest sens ne propunem următoarele activități : 

 Informarea mediului decizional şcolar privind proiectul propus şi derularea 

acţiunilor de publicitate:Organizarea unor seminarii de iniţiere în muzica dansului 

de societate şi prezentarea bunelor maniere comportamentale 

 Derularea orelor dedicate învăţării dansului de societate 

 Balul Maturității 

 

Activități desfășurate în anul 2022: 

 
- participarea la concursuri naționale și internaționale de dans sportiv  

- participarea la concursul „URSULEȚUL DE AUR”  

- participaresa la diferte evenimente sociale 

 

Ce ne propunem pentru viitor? 

 

a) Susținerea și stimularea voluntariatului în rândul tinerilor ; 

b) Dezvoltarea proiectelor de educație non-formală adresate tinerilor; 

c) Stimularea implicării tinerilor în activități de promovare a artelor (muzică, dans, teatru, 

arte vizuale, arte plastice, etc.); 

d) atragerea unui număr mare de tineri la dans, ca mijloc de comunicare și socializare 

 

 

 


