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După completarea formularului cu datele necesare, vă rugăm trimiteți-l pe adresa de e-mail office@excelsiorcenter.ro
Va fi trimisă o factură proforma pe adresa de e-mail menționată în formular. Vă rugăm la realizarea plății să precizați
denumirea cursului și numele/prenumele participantului.
Factura va putea fi achitată prin transfer bancar sau cu numerar.

formular de înscriere
curs FORMATOR
Autorizat ANC, cod COR 242401

Solicit participarea la cursul de Formator (cod COR 242401) organizat de Rias Excelsior S.R.L.
in perioada __________________________
DATE DESPRE PARTICIPANT:

Nume și prenume
CNP
Adresa
Telefon
E-mail
Ocupația

TAXA DE PARTICIPARE SE VA ACHITA DE CĂTRE:
Persoana fizică

Persoana juridică

Denumirea
CUI
Nr. Reg. Com.
Adresa
Banca
IBAN

Am luat cunoștință de condițiile generale de înscriere atașate.
Semnătura
_________________________
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conditii generale de inscriere
cursurile de formare profesionala
După completarea formularului, acesta trebuie trimis prin e-mail semnat și
ștampilat (dacă este cazul) la adresa office@excelsiorcenter.ro.
Pe baza formularului de înscriere se va întocmi factura proforma, care fi
transmisă la adresa de e-mail specificată în formular. Suma va trebui achitată în
maximum 3 zile de la data emiterii facturii, pentru rezervarea fermă a locului la curs.
Contravaloarea cursului va putea fi achitată prin transfer bancar sau în numerar
la sediul din București a Rias Excelsior, Str. Alexandru Borneanu nr. 2, et. 1, sector 6.
După achitarea taxei de înscriere, se va emite factura fiscală (care va fi
transmisă prin e-mail sau care va putea fi ridicată de la sediul nostru).
În cazul rezervării ferme a locului, renunțarea la curs din partea participantului
se poate face numai cu minimum 4 zile înaintea începerii cursului, în caz contrar
reținându-se o taxă de 25% din valoarea achitată. Această taxă nu va fi reținută în
cazul în care cursantul optează pentru un alt curs cu începere ulterioară celui pentru
care s-a înscris sau dacă înscrie în locul său o altă persoană.
În cazul neprezentării la curs sau a întreruperii frecventării acestuia din inițiativa
cursantului, suma achitată nu se restituie, dar acesta poate participa la orice sesiune
ulterioară a cursului.
În situația în care, din motive obiective, cursul/trainingul nu se poate desfășura,
Rias Excelsior se obligă să vă restituie suma încasată.
Conținutul acestor precizări, acceptate prin semnarea Formularului de înscriere
la curs, reprezintă expresia de voință a părților și ține loc de contract.
Formularul de înscriere completat va fi însoțit de următoarele documente: copie
după CI, copie după ultimul act de studii, copie după certificatul de naștere, copie după
certificatul de casătorie (dacă v-ați schimbat numele).
Am luat la cunoștință,
________________________
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