
FORMULAR DE PARTICIPARE
Prezentul Formular de Înscriere ţine loc de Contract între părţi şi are valoare juridică

INFORMAŢII DESPRE PARTICIPANT
COMPANIE……………………………ADRESĂ………………………..CUI…………...…………… NR. REG. 

COM…………………………TELEFON…..……….………………FAX………………...… 

CONT IBAN ………….………………………………………BANCA …………………………….…... 

PERSOANA  CONTACT…………………….………………FUNCŢIE ………………………..........

TELEFON MOBIL……………………..…….……… E-MAIL …….…………...…………..…...

(va rugam sa completati cu litere MAJUSCULE)

ÎNSCRIERE
Taxa de participare este de 60 euro (la care se adauga TVA) pentru o persoana, taxa în care sunt 
incluse: participarea la conferinta, materiale informative, catering (pauze de cafea şi masa de prânz).
Incepand cu a doua persoana, taxa de participare este de 50 euro plus TVA per persoana.
* Membrii ARACO beneficiaza de 5% reducere.

Prin prezenta, confirmăm participarea următorilor reprezentanţi ai companiei noastre:
Nume …………..………..…………….........Funcţie ………………..........………………..

Nume …………..………..…………….....….Funcţie ………………..........………….

Nume …………..………..……………..........Funcţie .......………………………….…………..

Total Plată ……………………………
CONDIŢII ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata se face in lei, la cursul LEI/EURO al BNR din ziua plăţii, în contul Ring Media SRL 
RO46BTRL04101202790044XX deschis la Banca Transilvania, sucursala Lipscani, cod fiscal R 
11082243. Factura va fi întocmită cu data înscrisă pe OP.

ANULAREA ÎNSCRIERII
Dacă, din motive de forţă majoră, doriţi să anulaţi înscrierea, sunt necesare următoarele demersuri:

• Renunţarea la participare se aduce la cunoştinţă organizatorilor numai în scris (pe fax, cu 
semnătură şi ştampilă)

• În cazul în care anularea se comunică până la data de 15 octombrie 2010, sumele plătite vor fi 
returnate, mai puţin 35% din suma totală, reprezentând cheltuieli administrative

• În cazul în care anularea se comunică până la data de 15 octombrie 2010, dar nu s-a achitat taxa 
de participare, se va percepe o cotă de 35% din suma totală, reprezentând cheltuieli 
administrative

• În cazul în care anularea se comunică după data de 30 octombrie 2010, sumele plătite nu vor fi 
returnate.

Participant                                                                                    Organizator
……………………………                                                          …………………………

Vă rugăm să transmiteţi formularul completat prin fax 021/312.45.56  sau email revista@bursa.ro 
Persoana contact: Cristina Halmageanu, tel: 0735 010 169 


