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                                                                                 ÎNSCRIERE PROGRAM DE TRAINING 

COMPASS Training * Tel: 021/320.42.92  *  web: www.compass.ro  * Email: training@compass.ro  * Pag 1/2


CĂTRE: COMPASS Training SRL, in atentia Stefania Luca 
	  Tel/Fax: +40 (21) 320 4292, +40 (21) 321 5987

DE LA	:
(nume companie / persoană fizică)

Tel:

Fax:


Adresa:


Banca & Cont:


CUI (Nr. inregistrare la Registrul Comertului):


CIF (Certificat de inregistrare fiscala):

Persoana de contact & Functia



DATA:

Pagini:


Programul de training solicitat:

Data programata: 

Locul de desfasurare: 


Lista participantilor:
No
Nume şi prenume participant*
Functie*
Varsta şi Experienta*
Email 
Telefon mobil
Restricţii alimentare 
(nu / specificaţi)*
1
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Nota: Coloanele marcate cu * sunt obligatorii. 

Pentru un număr de minim 8 angajaţi din aceeaşi companie, considerăm oportună o discuţie exploratorie despre un program de training In Company, personalizat pentru domeniul de activitate şi nivelul de experienţă al participanţilor.

Numele si functie:
Semnatura
Data: ___/____/ 2011



Completarea si trimiterea acestui formular de inscriere reprezinta o confirmare a deciziei dvs de a participa la programul de training. Pe baza acestui formular va vom trimite ultimele detalii aferente derularii programului de training si factura Proforma pentru plata in avans a 50% din costul programului de training. 
Valoarea investiţiei pentru participare este menţionată în pagina care descrie fiecare program de training şi acoperă tot pachetul de servicii:

	prestatia trainerului 
	catering si inchiriere sala de training modernă si echipamente. 
	suport de curs si certificat de participare.


COMPASS Training îşi rezervă dreptul de a anula orice program de training OPEN, când numarul de cursanţi care a fost declarat nu poate fi confirmat. Daca la data planificata initial programul de training OPEN nu s-a derulat, el se va derula la data imediat urmatoare conform planificarii anuale cu participantii inscrisi.

Dacă un participant deja înscris nu mai poate participa la programul de training OPEN, vă rugăm să ne comunicaţi acest lucru în scris cu cel puţin 2 saptamâni înainte de data la care este programat programul de training. O altă persoană poate înlocui persoana iniţial înscrisă până la începutul programului de training considerat.

În urma trimiterii formularului completat pe fax 021/320.42.92 sau pe adresa training@compass.ro" training@compass.ro, un reprezentant al COMPASS Training vă va contacta telefonic şi / sau prin email cu detalii despre participarea dumneavoastră. 

Vă mulţumim pentru interesul exprimat şi vă stăm la dispoziţie pentru orice alte informaţii!

O zi cu succese,

Stefania Luca
COMPASS Training * OPEN and Customized training programs 
Tel/Fax: + 4 021 320 4292 * E-mail: office@compass.ro" office@compass.ro
Please visit: http://www.compass.ro/Training





