Formular de Participare CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Soluții privind
reducerea cantităților de deseuri depozitate”‐9 octombrie 2019
Numele organizaţiei ____________________________________________________________________________
Organizaţia: Adm. Centrală

Adm. locală

Regie sau Soc. Com.

A.D.I.

O.I.R.E.P.

Adresa _____________________________________ Localitatea _____________ Judeţul ____________________
CIF /C.U.I.__________________________ RO__________, J/_____./_______/___________
Cont IBAN___________________________________________Banca ___________________________________
REZERVARE CONFERINTA:____persoane respectiv:
Nume si prenume___________________________________, Functia………………………………………………………………...
Nume si prenume___________________________________, Functia…………………………………………………………….…..
Nume si prenume___________________________________, Functia………………………………………………………………..
Nume si prenume___________________________________, Functia…………………………………………………………….…..
Fişa de înscriere se va transmite completata pe adresa de e‐mail: c.butnaru@managementuldeseurilorarges.ro înainte de
data de 28.09.2019 dupa care veti primi factura proforma. Dupa achitarea proformei va rugam sa ne transmiteti o copie
dupa OP,pe aceeasi adresa de e‐mail. Dupa data de 28.09.2019 se mai accepta inscrierea la conferinta doar in limita
locurilor disponibile

Cost participare conferinta/persoana

‐ 868 RON

‐ bifati aici

Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara au reducere de 50% din valoarea taxei de participare.
Unitatile Administrativ Teritoriale(UAT) au reducere de 25% din valoarea taxei de participare.

CONDIŢII DE ANULARE A ÎNSCRIERII:

Numai scrisorile de anulare transmise prin poştă înainte de 15.09.2019 vor permite rambursarea
a 50% din taxele de înscriere. După această dată rambursarea nu mai este posibilă. Vor fi luate în
considerare numai formularele semnate şi ştampilate.
NOTĂ: Semnarea Formularului de Participare reprezintă angajamentul solicitantului pentru participarea la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Soluții privind
reducerea cantităților de deseuri depozitate”, ţine loc de contract între părţi și reprezintă acordul explicit pentru folosirea oricaror informatii cu caracter
personal, ce vor fi folosite la elaborarea contractelor si la emiterea documentelor fiscale, conform regulamentului 2016/679/UE

Data …………………..

Semnătura și ștampila …………………………

NOTĂ: Semnarea Formularului de Participare reprezintă angajamentul solicitantului pentru participarea la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Soluții privind
reducerea cantităților de deseuri depozitate”, ţine loc de contract între părţi și reprezintă acordul explicit pentru folosirea oricaror informatii cu caracter
personal, ce vor fi folosite la elaborarea contractelor si la emiterea documentelor fiscale, conform regulamentului 2016/679/UE

INFORMATII DESPRE CAZARE

Cazarea se face individual ,de catre participanti .
Daca doriti sa va cazati la RAMADA PARC HOTEL, Bulevardul Poligrafiei , nr. 3‐5 , sector 1 , Bucuresti va rugam sa
trimiteti solicitarea (perioada exacta de cazare, numele si prenumele, modalitatea de plata) in scris la adresa

ioana.nita@ramadaplazabucharest.ro cu urmatorul cod “ INFOMEDIU” pentru a primi tarifele de mai jos.

Tipul camerei

Tarif special
(€uro)/noapte

Single standard RAMADA PARC

65 €

Single premium RAMADA PLAZA

85 €

Double standard RAMADA PARC

80 €

Double premium RAMADA PLAZA

100 €

NOTE:

‐ Tarifele de cazare nu sunt comisionabile, includ mic dejun, WiFi;

‐ Tarifele nu includ taxe (TVA 5% si taxa locala 1%)

‐ Tarifele sunt exprimate in Euro si vor fi facturate la cursul BNR din data prestarii serviciilor. Cursul se modifica zilnic
in functie de cotatia BNR.

‐ Vitality Wellness SPA (piscina semi‐olimpica interioara, sauna umeda si uscata, fitness etc) ofera acces gratuit
pentru clientii cazati in Ramada Plaza

Parcarea este gratuita pentru oaspetii cazati in hotelurile noastre. Pentru participantii la evenimentele din cadrul
complexului nostru, se percepe o taxa de 3 Ron/ora (TVA inclus) sau 25 Ron stationare minim 8 ore (TVA inclus).

Data limita pentru rezervare 28.09.2019

