Formular de Înregistrare
INTALNIRE CSR CAFE, 6 AUGUST 2020, ora 11.00, Cisco Webex
#familiaCSR

CONDIȚII ÎNREGISTRARE
•

Toate cererile de înregistrare trebuie să fie
completate folosind prezentul formular sau
transmise în scris sau prin e-mail

•

CSRMedia.ro își rezervă dreptul de a
refuza înregistrarea unui anumit solicitant
sau companie

•

CSRMedia.ro își rezervă dreptul de a
impune condiții pentru participanții care nu
s-au înregistrat în prealabil, inclusiv refuzul
de a permite accesul la eveniment

•

Participanții sunt de acord ca fotografiile și
materialele audio-video înregistrate în
timpul evenimentului, care ar putea
conține imaginea lor, să fie folosite în scop
promoțional de către organizatori

Taxă participare/persoană (vă rugăm selectaţi una dintre opţiunile de mai jos)
Taxa

Early Bird (înainte de 1 AUGUST 2020)

Regular (după 6 AUGUST 2020)

Standard

☐: RON 350 /pers

☐: RON 500 /pers

Grup (2+ pers.)

☐: RON 250 /pers

☐: RON 400 /pers

Informaţii participant

Nume&Prenume: _______________________________________________
Funcţia: _______________________________________________________
Compania: _____________________________________________________
Adresa:_______________________________________________________
Telefon: _______________________________________________________
E-mail:________________________________________________________

PLĂȚI
• Plata taxei de participare trebuie
confirmată cu cel mult 2 zile înainte de
eveniment. Participarea va fi permisă doar
în baza dovezii plății taxei de participare
ANULARE SAU ÎNLOCUIRE
•

Nu sunt acceptate anulările și nu vor fi
restituite taxele de participare. Participanții
pot fi înlocuiți dacă organizatorul este
informat în prealabil

•

CSRMedia.ro își rezervă dreptul de a
modifica programul, incluzând înlocuirea
sau eliminarea persoanelor care susțin
prezentări, temelor, orelor și datei de
organizare

•

CSRMedia.ro nu este responsabilă de nici
o pierdere sau daună ca urmare a înlocuirii,
modificării, amănării sau anulării
evenimentului

Informaţii facturare

Nume&Prenume: _______________________________________________
Denumire firmă: _________________________________________________
Sediul: ________________________________________________________
Număr de înmatriculare la Registrul Comertului: ________________________
Cod unic de înregistrarefiscal (CUI): ________________________________
Semnătura: ______________________________Data: _________________
Vă rugăm completaţi formularul şi trimiteţi o copie pe adresa
redactia@csrmedia.ro cu menţiunea CSR CAFE - 6 AUGUST
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi
LĂCRĂMIOARA BOTEZATU – Project Manager

lacramioara@csrmedia.ro, Tel: 0721 886 378

www.csrmedia.ro

•

În caz de anulare a evenimentului din
voința organizatorului, acesta va restitui
taxele de participare
FORȚĂ MAJORĂ
•

În caz de forță majoră CSRMedia.ro este
absolvită de orice obligație. Forța majoră
include orice circumstanță care nu depinde
de voința CSRMedia.ro și care duce la
imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor,
permanent sau temporar, precum: război,
pericol de război, reglementări
guvernamentale, revolte, greve, dificultăți
de transport, incendii sau situații severe
care afecteaza organizarea evenimentului
sau pe furnizorii acestuia.

