FIȘA INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE LA
A XX-A SESIUNE ORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
19-22 FEBRUARIE 2017, BUCUREȘTI, HOTEL RIN GRAND
Fișa completată se transmite la numărul de fax 0372-032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro
Datele personale:
Numele

Prenumele

C.N.P.-ul

Funcția

Încercuiți numărul de mandate în calitate de primar:*

1

2

3

4

5

6

7

*) se iau în calcul doar mandatele întregi, începând cu alegerile din 1992.
Datele de facturare:
Comuna

Județul

Codul de înregistrare fiscală

Strada

Numărul

Codul poștal

Contul

Trezoreria
Datele de contact:

Telefonul/faxul

e-Mail-ul instituției

Mobilul

e-Mail-ul personal

Buletinul de cazare și serviciile de conferință
TARIFE:

2.550 de lei
2.100 de lei /persoană

Cameră single (un singur participant la lucrări în cameră cu toate serviciile incluse)
Loc în cameră dublă (doi participanți la lucrări în cameră cu toate serviciile incluse)

OPȚIUNE VALABILĂ NUMAI DACĂ PRIMIM FIȘA DE ÎNSCRIERE COMPLETATĂ ȘI DE CELĂLALT PARTICIPANT

3.650 de lei

Cameră dublă (un singur participant la lucrări și un însoțitor)
Pentru această opțiune se achită suma de 2550 de lei din contul instituției și, separat, direct la organizator, suma
de 1100 de lei, platită în calitate de persoană fizică.

1.500 de lei

Fără cazare (servicii de conferință, prânz și cina festivă)

Vă rugăm să completați cu nume și prenume în dreptul căsuței de servicii corespunzătoare:
Cameră
single
Loc în cameră
dublă
Cameră dublă

Numele și instituția
colegului de cameră
Numele
însoțitorului

Fără cazare

Lipsa informațiilor de pe Buletinul de cazare va duce a imposibilitatea asigurării serviciilor. Accesul la
lucrări se face EXCLUSIV pe baza ecusonului de participare.

Termen limită de înscriere și de plată: 6 februarie 2017
Pentru diferite informații cu privire la detaliile organizatorice vă rugăm să apelați secretariatul Faxmedia Consulting:
0372-032.313 (centrală), 0728-305.461 (Liliana-Margareta MOISESCU), 0728-305.462 (Mariana BREHUȚĂ)
Se consideră înscriere fermă TRANSMITEREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE ȘI ACHITAREA CONTRAVALORII
SERVICIILOR. Nu vor fi luate în calcul și nu li se vor asigura serviciile celor care nu achită în termenul stabilit. Factura
este emisă de către Faxmedia Tour, iar originalul va fi înmânat la București. Plata se efectuează în contul companiei
Faxmedia Tour: RO38 TREZ 5215 069X XX00 9609, deschis la Trezoreria Ploiești., C.U.I.: RO16826069,
J29/2091/2004, Mun. Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 25C, jud. Prahova. Pentru a primi în avans o copie a facturii,
vă rugăm să completați numărul de fax sau adresa de e-mail: _________________________________________________.

