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CONFERINTA: PERIOADA 11.11.2016 – 14.11.2016

Hotel ROZMARIN PREDEAL

BRASOV

Hotelul Rozmarin din Predeal este aproape de Stadionul Orăşenesc. Construit inca din anii 1933-1936, Hotelul Rozmarin acum complet
renovat si cu o arhitectura aparte va pune la dispozitie 64 de camere si 6 aparamente caracterizate de caldura si confortul unui spatiu in
care veti dori sa reveniti.O echipa profesionala va sta tot timpul la dispozitie, astfel incat dumneavoastra sa primiti servicii complete la
inalte standarde pe perioda intregului sejur.Hotelul Rozmarin din Predeal poate fi gazda dumneavostra in orice anotimp : va puteti
declara iubirea intr-o primavara in care soarele pluteste timid pe crestele muntilor, va puteti petrece vacante de vara cu familia in jurul
focului de tabara dupa o zi de plimbare, puteti admira hainele aramii ale padurii toamna, puteti ciocni un pahar de sampanie la
cumpana dintre ani. Va puteti relaxa sau puteti organiza un eveniment corporate.

Spatiile multiple de care Hotelul Rozmarin dispune va permit organizarea in colaborare cu noi a unor evenimente dintre cele mai
reusite. Pentru intalniri de afaceri, organizare de conferinte sau evenimente corporate, va stam la dispozitie, oferindu-va toate serviciile
necesare.Spatiul dedicat afacerilor dispune de 6 sali de conferinte cu o capacitate cuprinsa intre 12 si 120 locuri si toate echipamentele
de care aveti nevoie. De asemenea, restaurantele Rozmarin vin in intampinarea oricarei receptii, cocktail, sau petreceri cu tematica
speciala pe care compania dumneavoastra le poate solicita.Avem cadrul ideal pentru organizarea oricarui tip de manifestare de la
intalniri informale, pana la evenimente corporate: cocktail-uri lansari de produse, conferinte de presa, simpozioane, prezentari,
traininguri, work-shop-uri, interviuri, expozitii culturale, etccondițiile propice petrecerii unei zile active.

Camerele amenajate cu stil, in nuante calde, cu o atmosfera primitoare si in conformitate cu standardele unui hotel de 4 stele se remarca
prin decoratiunile personalizate aflate in deplina armonie cu elementele moderne. Mancarea traditionala, vinurile vechi si din colectii
speciale, atmosfera ce iti aminteste de inceputul de iarna si muzica cu specific romanesc sunt doar cateva elemente ce fac din Crama
Rozmarin locul ideal pentru o incursiune in lumea preparatelor romanesti. O mancare romaneasca ar trebui savurata numai cu un vin
bun. Rastelurile cu vinuri vechi si colectii speciale va asteapta tot in crama...
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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 1 900 lei , pentru 3 nopti / 4 zile , perioada 11 Noiembrie - 14 Noiembrie 2016, cost
ce include participarea la sesiunea de training pentru o persoana ,cazare si mese 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. Plata cursului se va efectua cu 7 zile inaintea
inceperii cursului. 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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Ap.29, Sector 3 , Bucuresti
E-mail:  office@expert-diplomatic.ro
Telefon:  0723.831.210/ 031.420.69.18

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 Noiembrie - 13 Noiembrie 2016, cost
ce include participarea la sesiunea de training pentru o persoana ,cazare si mese 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. Plata cursului se va efectua cu 7 zile inaintea
inceperii cursului. 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 ROZMARIN

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.hotelrozmarin.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


