Formular de înregistrare
Informații generale
Datele dvs. personale sunt colectate din motive de organizare internă și nu vor fi comunicate
niciodată unor terți, cu excepția organizării carpool-ului sau a informațiilor practice despre
instruire.
Nume, Prenume :
Adresa :

Adresa de email:
Număr de telefon:
Vârsta :

Informatii suplimentare
Profesie:
Care sunt așteptările dvs. în timpul acestui curs?

Regim alimentar
Omnivor
Vă mulțumim pentru comunicarea oricărei probleme de sănătate care ar putea afecta organizația
(alergii ...) și orice alte observații:

Particip la
Seminar de introducere în permacultură de 2 zile (22-23 mai)
Metode de proiectare (design) în permacultură de 4 zile (29 mai pana 1 junie)
Rămân în tabără între cele 2 cursuri (24-28 mai) - GRATUIT!

Politica de prețuri
Prețul instruirii a fost calculat pentru a acoperi costurile de formare, structură, hrană, salariile
bucătarilor ...
Se bazează și pe capacitatea dvs. de plată, pe baza veniturilor gospodăriei dumneavoastră. Așteptăm
participarea la înțelegere și fair-play. Dacă sunteți în poziția norocoasă de a fi ales să nu mai lucrați
din cauza unor economii sau investiții mari, vă mulțumim să plătiți rata mai mare.
Vă rugăm să alegeți prețul pe care îl veți plăti pe zi1 de curs:
venituri lunare între 415 i 1250 euro (6000 lei): 180 lei sau 37,5 €

Mă înregistrez înainte de 1 aprilie și primesc 10% reducere
Aș vrea să dorm în dormitor (spațiu limitat) - 15 lei / 3 € pe noapte
Nu vrem ca banii să fie un obstacol în calea participării dvs., contactați-ne dacă aveți dificultăți
financiare, vom încerca să găsim un aranjament.
Pentru a vă înregistra, trimiteți-ne înapoi acest formular completat la contact@ermitajmalin.com, vă
vom contacta în curând!
Vă mulțumim să citiți termenii și condițiile noastre (de mai jos) și regulile noastre.
Contactați-ne în caz de problemă pentru a completa acest formular ;)
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Înmulțiți prețul pe care îl alegeți în listă cu numărul de zile de curs (2, 4 sau 6) la care veți participa

Termeni si conditii
Înregistrare
Înainte de validarea unei înregistrări, este necesară o pre-înregistrare prin e-mail. Ne permite să
verificăm dacă există încă loc pentru instruire.
Preînscrierile se fac când primim formularul de înregistrare. Înregistrarea se face prin ordin de
primire a cererilor.
Vă rugăm să plătiți depozitul de 100 lei în termen de 10 zile.
Acest depozit validează înregistrarea dvs. plata depozitului implică aderarea la prezentele condiții
generale, precum și la regulile interne ale Ermitaj.
Ermitaj își rezervă dreptul de a anula înregistrarea în caz de neplată a depozitului la timp.
Soldul rămas trebuie plătit cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de începerea
antrenamentului, cu excepția cazului în care se încheie un acord scris cu organizatorii (e-mail).
Neplata soldului la timp va fi considerată o anulare.
Dacă vă înregistrați cu mai puțin de 30 de zile înainte de începerea instruirii, toate taxele de
înscriere vor fi plătite direct.

Plată
Depozitul și soldul se vor adresa la: Ermitaj Pe Vale ASBL
Adresa: Rue Paul Leduc 87 B1030 Schaerbeek
IBAN: BE34 5230 8094 8090
BIC: TRIOBEBB
Organizație bancară: Triodos Bank (Rue Haute 139/3 - 1000 Bruxelles)
Vă rugăm să indicați în comunicare: numele de familie + prenumele + titlul cursului (cursurilor)
urmat (e).
Dacă aveți doar un cont bancar Lei și doriți să evitați comisioanele datorate transferului în contul
bancar Euro, contactați-ne.

Anulare
Participantul poate anula fără dovadă în termen de 10 zile de la cererea de înregistrare. Pentru orice
înregistrare care are loc cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea instruirii, anularea nu este
posibilă.
Orice anulare a înregistrării la mai mult de 10 zile de la confirmarea înregistrării și până la o lună
calendaristică înainte de începerea instruirii implică o nerambursare de 50% din depozit pentru a
acoperi costurile administrative.
Pentru orice anulare cu mai puțin de o lună înainte de antrenament, întregul depozit va fi încasat de
organizator.
Nici o rambursare a taxelor de înscriere nu va fi datorată dacă participantul decide să-și scurteze
pregătirea.
În caz de anulare din cauza organizației (dacă nu este atins numărul de participanți,) sau anularea
din cauza unui ordin guvernamental legat de covid, veți fi rambursat integral, fără compensare
suplimentară.

Masă
Prețul cursului include mese din prima dimineață a cursului până la prânzul din ultima zi a cursului.
Apă, ceai și cafea sunt disponibile în timpul pauzelor.
Vă recomandăm să sosiți cu o seară înainte de începerea cursului, masa va avea loc pe principiul
“masa comună” : aduceți niște mancare pentru a împărtăși!

