20-21 iunie 2019
Hotel Kronwell, Brașov

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
Toate câmpurile sunt obligatorii
Vă rugăm să completați toate datele de mai jos cu MAJUSCULE și DIACRITICE.
DATE DE IDENTIFICARE PARTICIPANT:
Nume:
Prenume:
Funcție:
Instituție:
Adresa instituției:
Cod fiscal
Contul bancar
Banca și sucursala:
E-mail:
Fax:
Participare conferință:

20 iunie 2019

Telefon:
Mobil:
21 iunie 2019

Doresc meniu vegetarian
 Acest formular poate fi multiplicat în mai multe exemplare dacă din instituția dumneavoastră participă mai multe
persoane. Fiecare participant va completa un formular separat. Acest formular reprezintă comandă fermă și ține loc de
contract între părți.
 Numărul de participanți la conferință și al locurilor de cazare este limitat. Participarea la conferință va fi validată pe baza
formularului completat și semnat, transmis scanat prin email, la adresa office@ingr.ro sau prin fax la numărul 021-233-6364.
 Taxa de participare la conferință include: accesul la toate secțiunile & activitățile conferinței (sesiunea plenară, zona
expozițională, seminariile cu certificare, gala festivă, toate concursurile ediției), materiale de conferință.
 Pe toată durata conferinței puteți beneficia de consultanță gratuită în domeniul geospațial. Vă rugăm să trimiteți în avans
întrebările dumneavoastră la flavia.balan@ingr.ro pentru a fi repartizate unui consultant.
 Conferința se va desfășura în perioada 20-21 iunie 2019, la Hotel Kronwell, Brașov.
 În cazul anulării participării în perioada 10 Mai 2019 – 10 Iunie 2019, taxele vor putea fi returnate în procent de 50%. Dacă
anularea înscrierii survine începând cu data de 10 Iunie 2019 taxele nu vor mai putea fi returnate.
 Prin completarea acestui formular sunteți de acord ca datele oferite să fie salvate și utilizate pentru înscrierea la
evenimentul Lumea Geospațială 2019 și pentru transmiterea informațiilor referitoare la evenimentul organizat.
 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile „REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE”. Detalii cu privire la politica de confidențialitate Intergraph Computer
Services sunt publicate pe site-ul intergraph.ro.

Taxă participare
Tip taxă
Early Bird
Regular
Last Minute1

Valabil până la:
20.05.2019
10.06.2019
18.06.2019

Tarif/Persoană
375 Lei
500 Lei
500 Lei

Notă: Participanții sunt considerați înscriși și pot beneficia de reducere conform termenelor limită doar după transmiterea
acestui formular, completat corespunzător și semnat, prin fax la numărul 021-233-6364 sau scanat prin e-mail la adresa
office@ingr.ro.
1

Pentru opțiunea Last Minute nu se asigură servicii de cazare

20-21 iunie 2019
Hotel Kronwell, Brașov

Taxă participare cu servicii cazare incluse
Pachetul include taxa de participarea și cazarea la conferință în una din cele trei unități de cazare partenere
evenimentului, în ordinea înscrierilor și în limita locurilor disponibile, cu următoarele tarife
cazare/persoană/noapte:
Hotel Kronwell ****
Cameră single
Cameră dublă

1 noapte
Early Bird
775 lei
605 lei

Regular
900 lei
730 lei

2 nopți
Early Bird
1175 lei
835 lei

Dată intrare/ieșire
Regular
1300 lei
960 lei

Nume, prenume coleg cameră __________________________________________
Hotel Victoria
Bulevard ****
Cameră single
Cameră dublă

1 noapte
Early Bird
695 lei
570 lei

Regular
820 lei
695 lei

2 nopți
Early Bird
1015 lei
765 lei

Dată intrare/ieșire
Regular
1140 lei
890 lei

Nume, prenume coleg cameră __________________________________________
Hotel Belfort ***

1 noapte
Early Bird
685 lei
553 lei

Cameră single
Cameră dublă

Regular
810 lei
678 lei

2 nopți
Early Bird
995 lei
731 lei

Dată intrare/ieșire
Regular
1120 lei
856 lei

Nume, prenume coleg cameră __________________________________________

Cum plătesc?
Taxă de participare cu/fără servicii de cazare incluse
ordin de plată, în beneficiul S.C. INTERGRAPH COMPUTER SERVICES S.R.L., București, Str. Puțul lui Zamfir,
Nr. 22-24, Sect. 1, C.U.I. 7238906, Atribut Fiscal RO, cont RO93 OTPV 0000 0000 0168 0400, OTP GROUP sau
la „ATCP - Municipiul București” cont RO09 TREZ 7005 069X XX00 5920
*Plata se va efectua în termen de 3 zile de la transmiterea formularului completat și semnat.
Taxă de participare Last Minute
numerar la recepția conferinței
ordin de plată

Director instituție,

Administrator Intergraph Computer Services
ISMAIL Ioan

