Nr._____/_________

FORMULAR DE INSCRIERE LA CURS

Organizator:

SC UTOPIA WAYS SRL

□ Atelier de buna crestere pentru parinti _ _____________2013 (17.00-20.00) – 100 RON/persoana
□ Incursiune in natura realitatii _____________________2013 (10.00-17.00) – 200 RON/persoana
□ Reteta de fericire _____________________________2013 (10.00-17.00) – 200 RON/persoana
DATE PERSONALE

Nume şi Prenume Participant
Adresa
Telefon
e-mail
De unde ati aflat despre acest curs?

Taxa de participare se achita in Contul SC UTOPIA WAYS SRL :
RO53BTRL04301202S92814XX ( BT Unirii)

CUI 30963657

PLATA VA FI EFECTUATA DE CATRE:
Completati cine efectueaza plata pentru participarea la curs. In situatia in care plata va fi efectuata de catre o societate,formularul va
fi semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al societatii platitoare

a.

Persoana Fizica

b. Companie:

Numele

Denumire

Act de identitate

Adresa

Adresa

CUI
Nr. de inregistrare ORC
Cont bancar
Reprezentant legal

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it
daily. (Zig Ziglar)
Oamenii de multe ori spun că motivația nu durează. Ei bine, nici dusul - de aceea il recomandam zilnic.
(Zig Ziglar)

Nr._____/_________

FORMULAR DE INSCRIERE LA CURS

Conditii de anulare a inscrierii:
1. În cazul în care nu s-a întrunit numarul minim de participanti, SC UTOPIA WAYS SRL îşi rezerva dreptul de a
amâna cursul, întrucât calitatea acestuia ar putea fi afectată. În aceasta situaţie este decizia dumneavoastra
de a participa la următorul seminar reprogramat sau să primiţi banii investiţi.
2. In cazul anularii inscrierii cu minimum 10 zile calendaristice inainte de data desfasurarii cursului suma
achitata va fi rambursata in intregime. Anularea inscrierii cu mai putin de 10 zile calendaristice inainte de
data desfasurarii cursului (dar nu mai mult de 5 zile) atrage dupa sine perceperea unor penalitati de 25% din
suma achitata pentru acoperirea cheltuielilor organizatorice. Pentru retragerea inscrierii cu 5 zile
calendaristice inainte de inceperea cursului sau neprezentarea la curs, SC UTOPIA WAYS SRL isi rezerva dreptul de
a retine suma achitata in intregime pentru acoperierea cheltuilelilor aferente.

Inscrierea se face in ordinea achitarii taxei de curs si in limita locurilor disponibile.
Inscrierea la curs este finalizata in momentul confirmarii platii taxei de participare.

Vă rugăm să trimiteți formularul completat si datele OP de confirmare a platii, la e‐mail: utopia@utopiaways.com
Persoana de contact: Consuella Raducu-Efrim (0734.66.77.33)

Sunt de acord cu termenii si condițiile stipulate in acest formular.
Prezentul formular de inscriere are valoare de contract intre beneficiar (persoana fizica sau firma, dupa caz) si
SC UTOPIA WAYS SRL.

Semnătura
participant:

Data

Semnatura/stampila

Semnatura/stampila

unitatii platitoare

SC UTOPIA WAYS SRL

(daca e cazul)

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it
daily. (Zig Ziglar)
Oamenii de multe ori spun că motivația nu durează. Ei bine, nici dusul - de aceea il recomandam zilnic.
(Zig Ziglar)

