Global Management ARTE S.R.L.
Str. Mexic nr. 2, Bloc I3, Sc. 1, Apt. 1, parter
Tel.: 021.312.58.40, fax: 021.312.51.03
Nr. Registrul Comerţului: J40/887/1996, C.U.I.:
RO8118509
FORMULAR DE INSCRIERE
Forumul International pentru Turismul Responsabil, 27-29.04.2017
București
Instituţie / Nume
CIF /CNP
Adresă
Telefon / Fax
E-mail
Cont bancar / Banca

Nume și prenume participant

Departament / funcţie

Adresa e-mail

Telefon mobil

Taxa de participare : 600 lei/participant (taxa include participarea la cele 3 zile de lucrări, materialele
forumului, coffee-break, prânz bufet în data de 28.04.2017)
* la cerere, organizatorul poate asigura serviciile hoteliere, contra/cost, pentru perioada forumului
Modalităţi de plată a taxei: taxa de participare va fi achitată, în baza facturii proformă, înainte de începerea
evenimentului, către:
S.C. GLOBAL MANAGEMENT ARTE SRL, J40/887/1996, CIF RO 8118509, în unul dintre următoarele conturi
bancare: RO 58 TREZ 7015 069X XX00 7110, deschis la Trezoreria Sectorului 1, București sau RO 73 BTRL
0450 1202 8471 03XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoria.
S.C. GLOBAL MANAGEMENT ARTE SRL va emite factură fiscală pentru suma încasată.
*Formularul de înscriere completat se expediază prin fax la numărul 021.312.51.03 sau prin email la adresa:
office@fundatia-amfiteatru.ro
**Returnarea integrală a plăţii se face numai în cazul în care neparticiparea este anunţată cu cel puţin 10 zile
înainte de data începerii conferinţei. În cazul în care beneficiarul anunţă neparticiparea în mai puţin de 5 zile,
se va returna numai 50% din valoarea pachetului. În cazul în care beneficiarul nu anunţă neparticiparea cu cel
puţin 2 zile înainte de începerea evenimentului, returnarea plăţii nu mai este posibilă; GLOBAL
MANAGEMENT ARTE SRL își rezervă dreptul de a anula evenimentul, daca va fi silită de împrejurări. În acest
caz, organizatorul va returna toate taxele încasate.
Persoană de contact: Ana Lazarescu
Telefon fix: 021/312 58 40; mobil: 0786.344.667
E-mail: office@fundatia-amfiteatru.ro
Prezentul formular de înscriere reprezintă comanda fermă și ţine loc de contract între părţi.
Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere.
Dată: .......................................
Semnatură și stampilă

