FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Program de 3 zile „COACHING SKILLS CERTIFICATE FOR MANAGERS”
(8 şi 9 aprilie, 2016 – a 3a zi urmează a fi stabilită; zilnic orele 9:30-17:00) Bucureşti
Vă rugăm să completaţi acest formular şi să-l trimiteţi la e-mail:
cristian.tudoran@aoec.com
NUME şi Prenume _______________________________________________________________
CNP ______________________ factura va fi emisă ptr. o persoană fizică/juridică (vezi mai jos)
Domiciliat în _________________________________________________ Jud./Sect. _____
Locul actual de muncă _____________________________________________________________
Funcţia ____________________________________ Profesia _____________________________
Ultima instituţie de învăţământ absolvită _____________________________________________
Telefon contact _0_____________________ Mobil _07____________________
e-mail _____________________@____________________________________
Voi participa la program şi voi achita, după primirea facturii în format electronic, către Asociaţia
de Coaching Executiv şi de Afaceri pentru Dezvoltare Sustenabilă, Cod de Înregistrare Fiscală
24270435, înscrisă în Registrul Special sub numărul 103/23.07.2008 în contul RO71 MIRO 0000
5113 7367 0201 deschis la ProCredit Bank s.a., Sucursala Constanţa, suma de 1800,00 RON.
(Suma conţine T.V.A.)
1 - După efectuarea plăţii, în maxim 24 de ore, voi informa persoana care mi-a eliberat factura, prin e-mail sau
telefonic.
2 - În cazul în care nu voi achita factura în termenul stipulat, accept ca locul rezervat pentru mine să poată fi ocupat
de un alt participant, iar factura va putea fi stornată.
3 - În cazul în care îmi anunţ cu mai mult de 7 zile înainte neparticiparea la cursul pentru care am completat prezenta
Înscriere, accept să particip la următorul curs cu acelaşi subiect (data va fi anunţată cu minim 21 de zile înainte).
Participarea la o altă dată presupune achitarea unei taxe suplimentare de 290 lei.
4 - În situaţia renunţării la a participa la curs (pentru data la care am făcut prezenta Înscriere) cu mai puţin de 7 zile
înainte, voi înştiinţa în scris persoana care mi-a eliberat factura. În acest caz A.C.E.A.D.S. va reţine 390 lei (costuri
organizatorice).
5 - În eventualitatea neparticipării la curs, la data stabilită şi după efectuarea plăţii integrale, fără înştiinţarea în scris
(prin e-mail) a persoanei care a eliberat factura, A.C.E.A.D.S. va reţine suma de 490 lei.
6 - În cazul amânării cursului, participantul poate opta fie pentru a participa la următorul curs fie pentru a primi,
integral, suma achitată. Această opţiune nu este aplicabilă situaţiilor descrise la punctele 3, 4 şi 5 de mai sus.

Prezenta Înscriere la curs devine valabilă doar după efectuarea integrală a plăţii.
Prezentul Formular de Înscriere ţine loc de Contract între părţi.
___ -martie-2016
Nume şi prenume/Semnătură participant
___________________________
(Valabil fără semnătură în cazul transmiterii pe cale electronică.)

DATE necesare facturilor pt Persoanele Juridice

S.C.
.............................................................................................
s.r.l. / s.a.
Sediul social:
Cod poştal:
Judeţ/Sector:
J../..../....
RO .........
IBAN: RO.. .... .... .... .... ....
Agenţia / Sucursala .................

