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FORMULAR DE PARTICIPARE Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS) 

Societate/ instituţie: ...............................................................Nr.reg.com........................... CUI: ………………. 
Adresa: .................................................. Oraş............................ Judeţ................. Nr. telefon: .........................  
e-mail: ................................................................. Persoana de contact: ........................................................... 
Funcţia: ................................ Cont IBAN: ................................................................ Banca: ............................. 
Confirmăm prin prezenta participarea următoarelor persoane:  

DATE PERSOANĂ FIZICĂ  

1. Nume/Prenume: ................................................................................................................... 
Nr. telefon: ...................................... e-mail: ...........................................................................                                                         
Funcţia: ........................................................... 

2. Nume/Prenume: ....................................................................................................................                  
Nr. telefon: ...................................... e-mail: .........................................................................                                               
Funcţia: ............................................................. 

Blue Ocean Strategy Simulation          DATA: 30-31 martie 2018  

Taxa de participare este de 595 EUR/curs/ persoană + TVA. În costul seminarului sunt incluse: Desfăşurarea 
seminarului si materialele distribuite participanţilor  

Pentru două sau mai multe persoane care sunt din aceeaşi companie, se face o reducere de 5% din 
tariful de inscriere iar pentru membrii RBL si IAA reducerea este de 10%. Reducerile nu se cumuleaza. 

TOTAL PARTICIPARE: ..................EUR + TVA;  

MODALITATE DE PLATĂ:   
Plata se face în lei la cursul BNR al zilei în care se eliberează factura în contul The Network, avand 
urmatoarele coordonate: 
The Network Strategy Consultants SRL  
CUI: RO 36690785, J40/14303/2016,  
Calea Plevnei 145B, sector 6, Bucuresti 
RO69 INGB 0000 9999 0639 8856, ING Bank, Bucuresti 
Termen limită de plată: 4 zile lucrătoare înaintea datei susţinerii seminarului.  
Dacă doriţi să anulaţi înscrierea: - în cazul în care anularea se face în scris, prin email, cu cel puţin 2 săptămâni înaintea datei de susţinere a programului, suma plătită va fii 

returnata, mai puţin 25%, reprezentând cheltuieli administrative. - în cazul în care anularea se primeşte după data mai sus menţionată, sumele plătite nu vor fi returnate sau 

în cazul în care nu s-a achitat taxa de participare, se va percepe întreaga taxă. The Network îşi rezervă dreptul de a amâna sau anula susţinerea seminarului dacă numărul 

de participanţi nu întruneşte o grupă de minimum 12 persoane. 

Prezentul Formular de Participare ţine loc de Contract între părţi. 	

Data ............................................... Semnătura şi ştampila  

Vă rugăm să transmiteţi prin e-mail (semnat şi scanat) formularul completat. Persoană de contact: 
Eusediu Margasoiu, e-mail: eusediu.margasoiu@the-network.ro, tel: 0751 279 449  


