instruire, consultanta, audit – sisteme de management
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
Conferința IFS București 2019, Ediția a VI-a, 28 Mai 2018, Hotel Marshal Garden
Taxa de participare (include: participarea la eveniment, mapa evenimentului, masa de prânz și pauze de cafea)
tarif
pentru înscrieri
Reducere
Nr participanți
până la 15 aprilie 2019
5%
2
☐ 50 Eur + TVA
☐
în perioada 16 aprilie – 6 mai 2019
10%
3
☐ 75 Eur + TVA
☐
în perioada 7 mai – 21 mai 2019
15%
4+
☐ 100 Eur + TVA
☐
Participanți

Prenume, NUME

Funcție

Adresă email *

Telefon *

1
2
3
4
5
* se va completa numai pentru primul participant (persoana de contact)
Date de facturare:

COMPANIE
Sediul social
CUI
Nr. Înreg. Registrul Comerțului
IBAN
Banca
DETALII DE PLATĂ : Plata se face prin transfer bancar, către:
INAQ CONSULTING S.R.L.
CUI: RO12911200
Nr Înregistrare la RC: J40/3584/2000
Cont IBAN: RO03 BACX 0000 0030 0235 6000
Banca: Unicredit Bank, Sucursala Rosetti
Termeni și condiții: Taxele de participare achitate nu se restituie, decât în cazul în care organizatorii anulează
evenimentul din cauza lipsei de participanți. Dacă din diverse motive nu mai puteți ajunge la eveniment, aveți
posibilitatea să delegați o altă persoană. Acest formular reprezintă comandă fermă și ține loc de contract între
părți. Doar completarea formularului nu duce automat la rezervarea locului. Rezervarea devine validă numai după
plata integrală a taxei de participare. Vă rugăm să transmiteți formularul de înregistrare completat, semnat și
ștampilat. După înregistrare veți primi factura pe care vă rugăm să o plătiți si transmiteți dovada achitării taxei de
participare, prin e-mail, la adresa office@inaq.ro sau pe fax, la numărul 021 242 95 21.
Informațiile colectate prin acest formular le vom folosi doar pentru a te informa legat de acest eveniment. Nu vom
împărtăși și nu vom înstrăina informațiile tale personale. Acestea sunt colectate și procesate în conformitate cu
cerințele Regulamentului 679/2016 (GDPR).
Evenimentul este fotografiat, filmat și înregistrat. Acestea pot fi difuzate, parțial sau integral, în diverse
media care relatează evenimentul sau vor fi utilizate de organizator pentru promovare, recenzii ale
evenimentului. Prin participare sunteți de acord cu utilizarea imaginilor, filmelor în aceste scopuri.
☐ Sunt de acord cu termenii și condițiile participării
Acord primire informații marketing
☐ Doresc să fiu contactat pentru a primi informații despre evenimente, informații tehnice cu privire la evoluția
standardelor / serviciilor și oferte speciale. Te poți dezabona în orice moment printr-un email la office@inaq.ro.
Semnătura și ștampila,

Adresa: Bucuresti, Str. Av. Stefan Sanatescu nr. 44, Corp B, ap. 1, sector 1

Data:

Tel/Fax: 021 242 9521

www.inaq.ro

