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CONFERINTA: PERIOADA 11.11.2016 – 14.11.2016

Hotel president baile felix

ORADEA

Situat lângă o pădure în oraşul balnear Băile Felix, acest hotel mare are 2 piscine şi un centru de wellness. Toate camerele spaţioase sunt
dotate cu TV cu ecran plat şi aer condiţionat. Oaspeţii beneficiază de acces gratuit la internet Wi-Fi. Centrul spa al hotelului President
are cadă cu hidromasaj, saună şi baie turcească. Atât piscina în aer liber, cât şi cea acoperită sunt aprovizionate cu apă termală. La
cerere, sunt disponibile masaje şi alte tratamente.Hotelul serveşte un mic dejun tip bufet. Restaurantul asigură preparate din bucătăria
internaţională şi are o terasă de vară tradiţională.Centrul istoric al oraşului Oradea se află la 8 km. Autobuzele către Oradea opresc
chiar la intrarea în hotel. Hotelul se află la 20 de minute de mers cu maşina de aeroportul oraşului Oradea, iar parcarea este gratuită.

In cadrul complexului există 4 Săli de conferinţă de diverse capacităţi, între 20 şi 350 persoane avand in dotare proiectoare, ecrane de
proiecţie, flip chart-uri, sistem de traducere simultană, sistem de sonorizare. Toate sălile sunt dotate cu aer condiţionat şi conexiune la
internet.Situată la umbra stejarilor din curtea Hotelului, pista de mini-golf oferă posibilitatea unei odihne activeBalta de pescuit
naturală din curtea hotelului adăpostește trofee ce așteaptă să fie capturate. Încurajăm pescuitul sportiv, astfel doar o captură poate fi
păstrată. Oferim pregătirea capturii în mod gratuit la bucătăria hotelului.Situat în vecinătatea Hotelului, Aqua Park-ul President,
primul Aqua Park din Băile Felix, cuprinde 13 bazine interioare și 5 bazine exterioare, toate cu apa termala. Toboganele, bazinul cu
valuri, terenul de volei, table de sah și alte facilități, oferă condițiile propice petrecerii unei zile active. Clienții cazați în cadrul Hotelului
President beneficiază de reduceri la accesul în Aqua Park.
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11 NOIEMBRIE – 14 NOIEMBRIE 2016 , 3 NOPTI/ 4 ZILE
FORMULAR  DE  PARTICIPARE

„Reforma in Achizitiile Publice. Noile reglementari legislative si institutionale ’’
DENUMIRE ORGANIZATIE
C.U.I.
ADRESA WEB
ADRESA E-MAIL
TELEFON
FAX
ADRESA
BANCA
CONT
LISTA PARTICIPANTI
NUME PRENUME FUNCTIE TELEFON ADRESA E-MAIL

Va rugam sa completati datele din formular citet si cu majuscule, acestea vor aparea pe certificatul de participare.
CONDITII PRIVIND INSCRIEREA:

Costul participarii este de 2 000 lei , pentru 3 nopti/4 zile, perioada 11 – 14 Noiembrie 2016, cost ce include
participarea la sesiunea de training pentru o persoana cazare si masa pentru o persoana.

Aceasta se realizeaza numai  completand prezentul formular. In baza  acestuia se va emite o factura fiscala.
Prin prezentul formular de  inscriere institutia/persoana juridica reprezentata legal prin semnatarul formularului de
inscriere /subsemnatul formularului de  inscriere , in calitate de  beneficiar al programului de  formare profesionala,
se obliga  sa achite prestatorului EXPERT DIPLOMATIC S.R.L contravaloare a programului de  formare
profesionala,  la termenele si in conditiile prevazute mai jos. Adaugarea de  noi persoane in lista de  participanti se
face  prin transmiterea unui nou formular de  inscriere . Anularea unei înscrieri se face  în scris, cel mai târziu cu zece
(10) zile lucrătoare înainte a începerii cursului  la care v-aţi înscris. În caz contrar, indiferent de  participarea la curs,
valoare a facturii va trebui plătita. Expert  Diplomatic S.R.L isi asuma obligatia de a organiza conferinta conform
conditiilor prevazute in invitatie si conform programului mentionat.

Semnând şi ştampilând acest formular, vă declaraţi de  acord cu conditiile de  mai sus si cu utilizarea şi
prelucrare a datelor completate , de  către EXPERT DIPLOMATIC S.R.L
Dupa completarea formularului de inscriere, va rugam sa il transmiteti prin e-mail pe adresa office@expert-
diplomatic.ro sau prin fax la nr. 031.420.69.18. Pentru alte informatii, va rugam sa sunati la numarul de  telefon
0723.831.210 sau sa trimiteti un e mail la adresa office@expert-diplomatic.ro.

Reprezentant legal

Nume Prenume Semnatura si Stampila
_______________________ ________________________
Data
_______________________
* Prezentul formular de  inscriere tine loc de contract intre parti
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11 NOIEMBRIE – 13 NOIEMBRIE 2016 , 2 NOPTI/ 3 ZILE
FORMULAR  DE  PARTICIPARE

„Reforma in Achizitiile Publice. Noile reglementari legislative si institutionale ’’
DENUMIRE ORGANIZATIE
C.U.I.
ADRESA WEB
ADRESA E-MAIL
TELEFON
FAX
ADRESA
BANCA
CONT
LISTA PARTICIPANTI
NUME PRENUME FUNCTIE TELEFON ADRESA E-MAIL

Va rugam sa completati datele din formular citet si cu majuscule, acestea vor aparea pe certificatul de participare.
CONDITII PRIVIND INSCRIEREA:

Costul participarii este de  1 700 lei , pentru 2 nopti / 3 zile, perioada 11-13 Noiembrie 2016, cost ce include
participarea la sesiunea de training pentru o persoana cazare si masa pentru o persoana..

Aceasta se realizeaza numai  completand prezentul formular. In baza  acestuia se va emite o factura fiscala.
Prin prezentul formular de  inscriere institutia/persoana juridica reprezentata legal prin semnatarul formularului de
inscriere /subsemnatul formularului de  inscriere , in calitate de  beneficiar al programului de  formare profesionala,
se obliga  sa achite prestatorului EXPERT DIPLOMATIC S.R.L contravaloare a programului de  formare
profesionala,  la termenele si in conditiile prevazute mai jos. Adaugarea de  noi persoane in lista de  participanti se
face  prin transmiterea unui nou formular de  inscriere . Anularea unei înscrieri se face  în scris, cel mai târziu cu zece
(10) zile lucrătoare înainte a începerii cursului  la care  v-aţi înscris. În caz contrar, indiferent de  participarea la curs,
valoare a facturii va trebui plătita. Expert  Diplomatic S.R.L isi asuma obligatia de a organiza conferinta conform
conditiilor prevazute in invitatie si conform programului mentionat.

Semnând şi ştampilând acest formular, vă declaraţi de  acord cu conditiile de  mai sus si cu utilizarea şi
prelucrare a datelor completate , de  către EXPERT DIPLOMATIC S.R.L
Dupa completarea formularului de inscriere, va rugam sa il transmiteti prin e-mail pe adresa office@expert-
diplomatic.ro sau prin fax la nr. 031.420.69.18. Pentru alte informatii, va rugam sa sunati la numarul de  telefon
0723.831.210 sau sa trimiteti un e mail la adresa office@expert-diplomatic.ro.

Reprezentant legal

Nume Prenume Semnatura si Stampila
_______________________ ________________________
Data
_______________________
* Prezentul formular de  inscriere tine loc de  contract intre parti
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Hotel president

DETALII GENERALE

I. PRECIZĂRI GENERALE PRIVIND SERVICIILE HOTELIERE

•  Cazarea si toate mesele pentru participant si insotitor sunt incluse in cost.

• Fiecare hotel cu care colaborăm are anumite condiții specifice privind cazarea și masa
copiilor sau a însoțitorilor adulti. PLATA EVENTUALELOR COSTURI LEGATE DE
PREZENȚA COPIILOR SAU A UNEI A TREIA PERSOANE ADULTE CU
DUMNEAVOASTRĂ SE EFECTUEAZĂ LA RECEPȚIA HOTELULUI.

ZIUA HOTELIERĂ ÎNCEPE LA ORA 14:00!

În măsura existenței unor camere libere, cazarea se poate face și mai devreme
de ora 14:00 și de regulă, cu excepția perioadelor foarte aglomerate, chiar s-a
făcut mai devreme, dar acest lucru NU CONSTITUIE O OBLIGAȚIE.

Predarea camerelor se face la ora 12:00 din ziua plecării.

Detalii complete le gasiti pe http://www.baile-felix.ro/ro/
Pentru inscrieri si participare
Cristina Angelescu – Manager Proiect
0723.831.210/ 031.420.69.18
office@expert-diplomatic.ro
cristina.angelescu@expert-diplomatic.ro


