FORMULAR DE ÎNSCRIERE

GRUPĂ:

INFORMAŢII DESPRE CURS (TEORIE + PRACTICĂ):
CURSUL DORIT: ________________________________________Măsură uniformă: _____ Nr. Bucăți: ____
OPŢIUNE CURS:

□ curs de zi (classroom)

□ online

PROGRAMUL PREFERAT TEORIE (classroom):
OPŢIUNE STAGIU DE PRACTICĂ:

□ România

□ hybrid (classroom + online)

□ dimineaţa

□ după-amiaza

□ weekend

□ Străinătate ___________________________

INFORMAŢII DESPRE CURSANT:
Nume: ____________________________ Prenume: _____________________________________
Telefon: ___________________________ E-mail ________________________________________
FOTO

Nume purtat anterior (dacă este cazul): ________________________________________________
Data naşterii: Anul _________________ Luna ______________________ Ziua _______________
Locul naşterii: Localitatea______________________________ Judeţul _______________________
Prenumele părinţilor: Tata ________________________ Mama _____________________________
Domiciliul actual: __________________________________________________________________
___________________________Starea civilă (necăs/căsătorit/divorţat): ______________________
Act de identitate: Seria ______ Nr _______________ CNP _________________________________
Eliberat de __________________________________ La data de ____________________________
Contact Urgență (Nume/Telefon): _____________________________________________________

STUDII:
Şcoală – Liceu – Colegiu – Facultate

Diplomă/Certificat Obţinut

Anul Începerii/Absolvirii

___________________________________ ______________________ ___________________
___________________________________ ______________________ ___________________

Vă rugăm să depuneţi formularul la
SECRETARIATUL ICEP HOTEL
SCHOOL unde doriţi să vă înscrieţi:
Bucureşti: Str. Gramont Nr. 38,
Sector 4, 040182
office@icephotelschool.com T:
0773 797 075
Iaşi: Str. Sfântul Andrei Nr. 15 A
iasi@icephotelschool.com
T: 0754 233 750
Cluj-Napoca: Piata Avram Iancu
Nr.3 (Hotel Beyfin)
cluj@icephotelschool.com
T: 0740 047 070
www.icephotelschool.com
www.facebook.com/IcepHotelSchool
www.instagram.com/IcepHotelSchool

Limbi străine vorbite/nivel: ___________________________________________________________

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ (dacă există):
Locul de munca (numele companiei): _____________________________________________________________________
Postul ocupat: __________________________________________ Vechime ____________________________________
Adresa unităţii: _______________________________________________________________________________________
Persoana de contact: ________________________________________ Funcţia ___________________________________
Telefon: _____________________________________ E-mail: __________________________________________________

MOTIVUL PENTRU CARE AŢI ALES SĂ URMAŢI ACEST CURS (listaţi în ordinea priorităţilor, nr. 1 fiind motivul cel mai important)
___ Ocuparea unui loc de muncă în domeniu

___ Avansarea la locul de muncă actual

___ Obţinerea unei diplome/calificări

___ Deschiderea/conducerea unei afaceri în turism ___ Dezvoltarea personală/profesională ___ Alte motive (vă rugăm detaliaţi):
_______________________________________________________________________________________________________

DIN CE SURSE AŢI AFLAT DESPRE ICEP HOTEL SCHOOL?
□ Google Search □ Facebook □ Reprezentant ICEP □ Şcoală/Liceu/Facultate □ RADIO □ ZIARE □ TV □ Târg □ Specialist HORECA
□ Cursant ICEP: Fost/Actual _______________________________________ □ ALTĂ SURSĂ ______________________
Data completării _______________________________ Semnătura cursantului: ____________________________________

CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ NR_____ DIN DATA DE ___________
I.
Părţile contractante:
1.
ICEP HOTEL SCHOOL (S.C. ICEP INTERNATIONAL SRL), cu sediul social în Bucureşti, Str. Cernăuti Nr.13, Sector 2, înmatriculată la Reg. Comerţului sub Nr.
J40/9704/2007, CUI: 21770525, având contul IBAN RO84BTRL04101202D26205XX , deschis la Banca Transilvania, in calitate de furnizor de formare profesională,
autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) din municipiul Bucureşti, reprezentată de D-na Suzanne NURIDSANY, denumită în continuare FURNIZOR;
2.
__________________________________________________________, CNP _______________________________, denumit in continuare BENEFICIAR.
II.
Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl constituie organizarea cursului de ___________________________________________, prestarea de către furnizor a serviciului de formare
profesională.
III.
Durata contractului este de ____ luni, cursul reprezentând _____ ore în total, din care _____ ore de pregătire teoretică şi _____ de ore de pregătire practică.
Cursul va începe în perioada ________________________.
IV.
Valoarea contractului:
1.
Valoarea totală a tarifului de şcolarizare este de ____________ şi se va achita în avans astfel:
□ integral la semnarea prezentului contract;
□ în 3 (trei) tranşe egale: prima transă se va achita la semnarea contractului, a doua tranşă cel târziu cu 7 zile înainte de începerea cursului sau la data de
_______________, iar cea de-a treia tranşă la data de începere a practicii profesionale (dacă este cazul) sau la data _________________ cel târziu.
2.
Pentru organizarea examenului final în vederea obținerii Certificatului emis de Autoritatea Națională pentru Calificări, Beneficiarul va achita taxa de organizare
examen in valoare de □ 45 EUR □ 85 EUR.
3.
Plata se poate face prin virament bancar, cu ordin de plată sau în numerar la casieria şcolii în RON la cursul intern 1 EURO = 4.8 RON. Valoarea contractului,
cursul valutar, precum şi modalităţile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale la prezentul contract.
4.
În cazul ne-efectuării plăţilor la termen, furnizorul va percepe o penalizare de 1,5% pe zi de întârziere, calculată asupra sumei neplătite de la data scadenţei până
la data achitării integrale a sumei restante. Valoarea penalizărilor poate depăsi valoarea debitului.
V. Obligaţiile părţilor:
A.1. Furnizorul se obligă:
a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiei în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică si practică (dacă este cazul);
d) să asigure instructajul privind protecţia muncii (dacă este cazul);
e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională.
A.2. Furnizorul are dreptul:
a) de a stabili în mod liber programul de desfăşurare al cursului, precum şi data de începere a cursului;
b) de a modifica aceste ore, în funcţie de noi situaţii apărute, având obligaţia de a comunica în timp util cursantului schimbarea intervenită;
c) de a verifica prezenţa la curs;
d) de a verifica însuşirea informaţiilor şi cunoștinţelor de specialitate şi de a acorda calificative sau note intermediare;
e) de a exmatricula cursanţii care nu îşi indeplinesc obligaţiile contractuale şi încalcă prevederile prezentului contract şi acte adiţionale.
B.1. Beneficiarul se obligă:
a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă (pregătirea teoretică si practică). Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25%
absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
b) să obţină cel puţin nota sau calificativul minim prevăzut în programa de formare profesională pentru testul de evaluare de parcurs si examen de absolvire;
c) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi alte asemenea, potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând
degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
d) să plătească tariful de şcolarizare conform prezentului contract sau acordului dintre părţi;
e) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;
f) să respecte normele privind protecţia muncii.
B.2. Beneficiarul are dreptul să solicite returnarea tarifului de scolarizare plătit în cazul în care cursul va începe cu întârziere mai mare de 30 de zile faţă de data/perioada
preconizată în prezentul contract (Punctul III).
VI. Răspunderea contractuală
1. Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru ne-executarea sau executarea necorespunzătoare a contractului partea vinovată răspunde potrivit legii.
2.1. În cazul în care beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul indiferent de motivul invocat, taxa de şcolarizare este nereturnabilă.
2.2. Beneficiarul poate solicita transferul la o altă grupă o singură dată, în funcţie de disponibilitatea locurilor şi programul cursurilor organizate de furnizor. Taxa de transfer
în valoare de 45 EUR va fi achitată împreună cu taxa de şcolarizare după aprobarea solicitării de transfer de către furnizor.
2.3. Cererile de transfer se depun la secretariatul şcolii.
2.4. Nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului conferă beneficiarului dreptul de a solicita şi a obţine restituirea contravalorii taxei achitate, potrivit Cap. IV.
VII. Forţă majoră
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedita in condiţiile legii. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta
obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.
VIII. Soluţionarea litigiilor
În caz de litigiu părţile vor încerca soluţionarea litigiului în condiţii amiabile. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea în mod amiabil a litigiului, părţile convin ca acesta
să fie soluţionat de instanţa judecătorească a municipiului Bucureşti – Sector 2.
IX. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor în formă scrisă, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.
Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitata a contractului.
Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de voinţă al părţilor;
c) prin neînceperea sau nefinalizarea cursului în perioada contractuală din culpa beneficiarului sau furnizorului;
c) prin reziliere.
În cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.
VIII. Clauza de confidenţialitate şi publicitate:
1. Beneficiarul se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite prin prisma raportului juridic cu furnizorul, pe toată perioada prezentului contract şi după
expirarea acestuia (clauzele contractuale, corespondenţa prin e-mail, suporturile de curs, materialele didactice etc.).
2. Beneficiarul se obligă să nu folosească numele furnizorului în scop publicitar negativ sau în orice alt scop fără acordul scris al furnizorului.
3. Semnând prezentul contract, beneficiarul autorizează furnizorul să folosească fotografiile şi mărturiile făcute pe perioada programului în scopuri publicitare sau
promoţionale.
4. Clauza de confidenţialitate şi publicitate este valabilă pentru o perioadă nelimitată din momentul semnării prezentului contract la nivel global.
5. În cazul încălcării clauzei de confidenţialitate şi publicitate de către beneficiar, furnizorul va solicita daune în funcţie de prejudiciul cauzat.
X. Clauze speciale: Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.
XI. Dispoziţii finale: Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost incheiat azi ____________, in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru furnizor şi
unul pentru beneficiar.
Semnătură furnizor,

Semnătură beneficiar,

