Deutsches Kulturzentrum Kronstadt
Centrul Cultural German Brașov, Str. Lungă 31, RO-500035
Brașov/Kronstadt
Tel./Fax.: 0040-(0)268-473104
ccgbv.ro@gmail.com
www.ccgbv.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Numele:
Prenumele:
Vârsta:

Profesia:

Studii:

Adresa:

Telefon:
E-mail:
sunt de acord ca datele mele personale să fie stocate și prelucrate în scopul încheierii contractului și al facturării
sunt de acord ca această adresă de e-mail să fie folosită pentru a primi informaţii legate de organizarea şi conţinutul cursului
sunt de acord ca această adresă de e-mail să fie folosită pentru a primi informaţii legate de organizarea de evenimente
culturale ale Centrului Cultural German

Module urmate
anterior la Centrul
Cultural German

Modul
recomandat

Accept regulament
1. Declar că mi s-au oferit toate informaţiile referitoare la structura, programul şi durata cursului. Sunt de
acord cu încadrarea făcută. De asemenea, am luat la cunoştinţă şi accept faptul că o restituire integrală
a taxei de curs este posibilă numai cu o zi înainte de începerea cursului, iar o restituire în proporţie de
80% cel târziu la o săptămână după începerea cursului. După depăşirea acestor termene nu mai este
posibilă nici o restituire. 2. Diploma de participare la acest modul se obţine în condiţiile în care s-a
participat la cel puţin 70% din întâlniri şi la testul final s-a obţinut un punctaj de minim 60%. 3. Instituţia
noastră nu pune la dispoziţie locuri de parcare în curte.
Sugestii și reclamaţii
1. Pentru instituţia noastră mulţumirea clienţilor este importantă. Orice problemă poate fi sesizată biroului
de organizare cursuri. Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, vă rugăm să o depuneţi în scris la biroul de organizare cursuri. Există o fişa specială pe care o veţi primi spre completare.
2. Pentru ca problema sesizată de dumneavoastră să se rezolve în cât mai scurt timp, e posibil să fiţi
contactat pentru lămuriri suplimentare. Un răspuns la problema dumneavoastră veţi primi în cel mult 7 zile
de la depunerea reclamaţiei.

Semnătura:

Data:

