
 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
MASTERCLASS VEGAN PASTRY 
  

□  11-15 November 2019 | Bucuresti, Romania 
 

     INFORMAŢII DESPRE PARTICIPANT: 
 

Nume:    Prenume:    
 

Telefon:    Cont Facebook:    
 

E-mail:_   
 

Data naşterii: Anul Luna    
 

Ziua    
 

Act de identitate: Seria Nr CNP     

Domiciliul actual:       
 
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ (dacă există): 
 

Locul de munca (numele companiei):    
 

Postul ocupat:    
 

Vechime    
 

Adresa unităţii:    
 

Persoana de contact:    
 
Funcţia    

 
Telefon: E-mail:    

 

 
 

DESCRIEȚI EXPERIENȚA PROFESIONALĂ ÎN COFETĂRIE-PATISERIE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Am mai participat la cursuri, ateliere și workshop-uri specializate în cofetărie-patiserie □ Nu am participat la astfel de cursuri 

□ Înteleg că cursurile sunt în limba engleză și declar că vorbesc limba engleză la nivel conversațional       □ Nu vorbesc deloc engleza 
 
 

MOTIVUL PENTRU CARE AŢI ALES SĂ URMAŢI ACEST CURS 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIN CE SURSE AŢI AFLAT DESPRE ICEP HOTEL SCHOOL? 
 

□ Google Search  □ Facebook  □ Reprezentant ICEP □ Şcoală/Liceu/Facultate  □ RADIO   □ ZIARE   □ TV   □ Târg   □ Specialist HORECA 
 

□ Recomandare din partea Dnei/Dl-lui    
 

□ ALTĂ SURSĂ     
 

Data completării Semnătura participantului:    
 
 
 

www.icephotelschool.com/masterclass +40 773 797 075 office@icephotelschool.com 



TERMENII SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 
 

Semnand prezentul formular, imi exprim dorinta de a ma inscrie la cursul ‘MASTERCLASS VEGAN PASTRY by TONI RODRIGUEZ”. 
Prezentele CONDITII DE PARTICIPARE tin loc de contract intre parti. 

 
ORGANIZATOR 
ICEP HOTEL SCHOOL (S.C. ICEPWORLD AGENCY SRL), cu punct de lucru în Bucureşti, Str.Gramont Nr.38, Sector 4, cod fiscal 15654194, Nr. 
Inregistrare: J40/10950/2003, IBAN RO20BTRLRONCRT0258391001, deschis la Banca Transilvania, 

 
PARTICIPARE 
Accesul in sala de curs se va permite numai persoanelor care au efectuat plata taxei de participare. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu permite accesul in sala de curs persoanelor in stare de ebrietate sau care au consumat droguri. 

 
INSCRIEREA LA CURS 
Inscrierea devine valabila in urma achitarii taxei de participare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea la curs in cazul in care se va 
depasi termenul de plata mentionat in descrierea trainingului. 

 
RESPONSABILITATI 
Participantul  se obliga sa se conformeze programului si atmosferei de curs, astfel incat sa nu pericliteze drepturilor  sau siguranta altor partcipanti la curs. 
Va rugam sa veniti cu cel putin 15 minute inainte de curs. Daca intarziati, veti pierde parti importante din curs pe nu le vom putea relua. 
Organizatorul cursului nu raspunde de pierderea, disparitia sau deteriorarea bunurilor ce apartin participantilor in timpul cursului. 

 

NEPREZENTAREA SAU RETRAGEREA PARTICIPANTULUI 
In cazul in care Participantul nu se prezinta la curs si nu anunta in prealabil, valoarea taxei de participare ramane Organizatorului cu titlu de daune- 
interese. In cazul in care, dupa  efectuarea platii, Participantul renunta la participare taxa de participare nu se returneaza. 

 

INLOCUIREA PARTICIPANTULUI 
Daca din diverse motive Cursantul este inlocuit de o alta persoana, acest lucru trebuie notificat inainte de curs. In caz contrar Organizatorul  nu este 
obligat sa fie de acord cu aceasta modificare. Persoana care va inlocui, trebuie sa indeplineasca conditiile de participare. 

 
MODIFICAREA DATEI DE DESFASURARE 
Organizatorul poate modifica data sau locatia de desfasurare a cursului. In acest caz, Participantul va fi anuntat in timp util. 

 
DETERIORARI ALE PROPRIETATII 
Cursantul  raspunde pentru orice deteriorari aduse echipamentelor Organizatorului sau locatiei cursului. 

 
RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
Partea din culpa careia se produc prejudicii celeilalte parti contractuale prin neexecutarea sau executarea  necorespunzatoare a dispozitiilor contractului 
datoreaza daune-interese. 
Forta majora asa cum este definita de lege exonereaza de raspundere partea care o invoca.   
Partea care se afla in caz de forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti in termen de 5 zile. 

 
LITIGII 
Litigiile ce ar putea interveni intre partile contractuale  se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care partile nu isi pot rezolva  diferendele in acest mod, 
competenta de solutionare revine instantelor judecatoresti competente din Bucuresti – Sector 2. 

 
SANATATE INAINTE DE TOATE 
Va rugam nu veniti la curs daca aveti o stare de sanatate ce ii poate afecta pe cei din jurul dumneavoastra. In timpul cursului, folositi cu atentie 
echipamentele si ustensilele. Prin participarea la curs va asumati intreaga responsabilitate asupra eventualelor accidentari ce pot rezulta din aceasta 
activitate. 

 
COPYWRITE & PUBLICITATE 
Participand la acest curs va exprimati acordul ca Organizatorul sa foloseasca fotografiile, inregistrarile video, declaratiile personale si marturiile facute in 
timpul cursului in scopuri publicitare sau promotionale. In cazul in care nu sunteti de acord cu aceasta clauza, va rugam sa ne anuntati in scris prin email 
office@icephotelschool.com. 

 

Fotografierea si inregistrarea video in timpul cursului este permisa doar cu acordul scris al Organizatorului. Participand la acest curs, Participantul 
este de acord să folosească aceste fotografii în formatul original (fără a aduce modificări) și doar cu citarea sursei (Hashtag #IcepHotelSchool sau 
@IcepHotelSchool). 

 

Participantul este de acord să nu folosească numele furnizorului şi numele programului în scop publicitar negativ sau în orice alt scop fără acordul scris al 
furnizorului. Orice dispută, nemulţumire privind serviciile oferite de furnizor, colaboratorii şi partenerii acestuia, va fi comunicată în scris funizorului prin e- 
mail cu confirmare de primire la office@icephotelschool.com. 

 
Am citit, am inteles si sunt de acord cu conditiile acestui formular de inscriere. 

Numele in clar:         

Semnatura:                  

Data:     

Vă rugăm să efectuați plata prin virament bancar sau depunere în numerar 
în contul școlii, astfel: 
1. Pentru plățile efectuate din România în RON : 
IBAN: RO20BTRLRONCRT0258391001 - Curs valutar 1 EUR = 4.8 RON 
2. Pentru plățile efectuate din străinătate în EUR: 
IBAN: RO40BTRLRONCRT0258391002 - SWIFT: BTRLRO22. 
Având în vedere că avem un număr de locuri limitate și cererea este foarte 
mare, vă sfătuim să rezervați locurile dorite cât mai curând posibil și să ne 
confirmați plata taxei de participare prin email office@icephotelschool.com. 

Vă mulțumim pentru colaborare ! 


