COMPETENT CONSULTING s.r.l.

Workshop SmartEmotions® pentru Cupluri
cu Daniel Bichiş, Master Trainer NLP şi EQ Coach
7-8 Martie 2015, Bucureşti, U Business Center
B-dul Iancu de Hunedoara nr. 8-10 (clădirea Uzinexport, lângă Guvernul României)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
DATE DESPRE PARTICIPANŢI:
NUMELE ŞI PRENUMELE EI: ........................................................................................................................................
NUMELE ŞI PRENUMELE LUI: ......................................................................................................................................
ADRESA: ......................................................................................................... LOCALITATEA: ....................................
JUDEŢ/SECTOR: ................................ CUI/CNP:......................................... Nr. şi serie C.I.: .......................................
NR. TELEFON: ......................................... MOBIL: ............................................ E-mail: ...............................................
CONT IBAN: ............................................................................................. Banca: ..........................................................

DETALII LOGISTICE
• Investiţia necesară este de 390 EUR (TVA inclusă) / 2 participanţi, care asigură:
• participarea la toate activităţile din cele 2 zile de workshop;
• suportul de curs, materialele ajutătoare pentru ambele persoane;
• catering în pauzele de cafea (ceai, răcoritoare, produse de patiserie) şi masa de prânz.
• Workshopul este rezervat exclusiv cuplurilor, nefiind posibilă participarea doar a unuia dintre soţi/parteneri, nici a
persoanelor singure.
• Workshopul este de tip experienţial, succesul fiind asigurat prin implicarea participanţilor în explorări, exerciţii şi
discuţii.
• Tehnicile sunt astfel concepute încât să reducă la minim expunerea unor detalii intime, pentru a proteja participanţii
• Atât participanţii, cât şi organizatorii se angajează să păstreze deplina confidenţialitate cu privire la:

•
•
•

identitatea participanţilor,
informaţiile eventual împărtăşite,
trăirile avute în timpul workshopului.

MODALITATEA DE PLATĂ:
• Plata se face în lei, la cursul UNICREDIT ŢIRIAC din ziua facturii proforma, pe baza contractului agreat de părţi
• Plata se poate face prin: - virament în contul Competent Consulting s.r.l., deschis la UNICREDIT ŢIRIAC S.A.–
Filiala Traian, IBAN RO55 BACX 0000 0030 1838 8000,
- sau în numerar la sediul firmei Competent Consulting.
• Înscrierea este valabilă din momentul încasării plăţii (integrale sau a unui avans) confirmată prin fax sau email.

ALTE CLAUZE:
• Dacă motive de forţă majoră v-ar determina să anulaţi înscrierea:
- în cazul în care anularea se face în scris sau prin fax până la data de 3 martie 2015, sumele plătite vor fi returnate,
mai puţin 30% din preţul total al cursului, reprezentând cheltuieli administrative;
- în cazul în care anularea se primeşte după data de 3 martie 2015, sumele plătite nu vor fi returnate.
• În cazul în care cursul se anulează din motive datorate organizatorilor, sumele plătite vor fi returnate integral.
• Prezentul Formular de Înscriere reprezintă un Contract prestări servicii între părţi şi are valoare juridicã.
Data ...............................................

Semnătura.........................................

Vă rugăm să ne transmiteţi prin email formularul completat.
Competent Consulting s.r.l., Şos. Colentina 16, Bl. B5, Ap. 75, Sector 2, Bucureşti, Cod poştal 021178
Înreg. Reg. Com. Bucureşti J40/6031/2004, CUI RO16330498
Persoană de contact: Mariana BICHIŞ – Director Executiv
Telefon Mobil: 0788-294-801; Email: contact@competent.ro

