FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
Vă rugăm să completați prezentul formular și să îl trimiteți pe e-mail sau fax până la data
de 1 Octombrie 2013:
Organizator: EventsDesign, Str. Victor Babeș, Nr 3, Cluj-Napoca , România
Tel: +40 745 072 843; fax: +40 364 146 681; e-mail: ims2013@eventsdesign.ro
PARTICIPANT

INSOȚITOR

Nume:

Nume,prenume:

Prenume:

Nume,prenume:

Adresa:

Nume,prenume:
Oraș:

Cod Poștal:
Barou:
România:
Telefon:
Fax:
E-mail:

DATE DE FACTURARE
Nume/Denumire:
Adresa:
CNP/CUI
IBAN
TAXELE DE ÎNREGISTRARE
Tarifele de mai jos vor fi achitate în lei, la cursul BNR din ziua plății.
Taxa de înregistrare
Participare conferință
Participare completă
Taxă însoțitor

Marcați cu “x”

Numarul persoanelor
însoțitoare

150 euro
350 euro
250 euro

Participarea la conferință include: Sesiunile de lucru, materialele de lucru, prânzul, pauzele de
cafea și cocktail de bun venit.

Participarea completă include: Sesiunile de lucru, materialele de lucru, prânzul, pauzele de
cafea, cocktail de bun venit, cină tradițională și dineu de inchidere/seara festivă.

Taxa de însoțitor include:
Prânzurile, dineu de închidere/seara festivă și excursii (o zi- -Cluj - Salina Turda - Alba Iulia –
Cluj; Turul Clujului).

SUMA TOTALĂ:
BAROUL CLUJ
BCR Cluj-Napoca, România
IBAN: RO76 RNCB 0106 0265 9467 0001

SWIFT CODE: RNCBROBU
Vom accepta doar formularele însoțite de dovada achitării taxei de înregistrare.
În cazul în care nu mai doriți să participați la congres, vă rugăm să anunțați în scris (prin
fax sau e-mail), indicând și numărul de cont în care doriți să se returneze taxa de
participare.
Taxa de participare poate fi transferată unei alte persoane, cu acordul Comitetul de
Organizare.
Dacă participarea este anulată până în data de 25 Septembrie 2013, se va returna doar
70% din taxă, iar după data de 25 Septembrie, taxă nu se va mai returna.
Accept ca EventsDesign să-mi treacă datele de contact pe lista de participanți.
ORGANIZATOR:
EventsDesign
Str. Victor Babeș, Nr. 3, Cluj-Napoca , Romănia
Tel: +40 745 072 843
Fax: +40 364 146 681
email:ims2013@eventsdesign.ro

Data………………………………..

Semnatura…………………………………..

