INFORMAȚII PRACTICE

Perioada:

30 august – 6 septembrie 2015

Organizator:

Fundația Europeană Titulescu

Coordonator proiect:

Mihaela Drăghici, director adjunct FET
tel: 021 222 19 83; fax: 021 222 19 82;
mobil: 0722 307 909; email: cursurifet@gmail.com

ÎNSCRIERE:
Termenul limită pentru înscriere este vineri, 14 august 2015.
Pentru înscriere, sunt necesare următoarele documente:
-

formularul de participare
fotocopie a actului de identitate

Documentele pot fi transmise:
-

prin email: cursurifet@gmail.com
prin fax: 021 222 19 82

Taxa de participare este de 2.500 lei/persoană. Ea include costurile referitoare la
cazare, mese zilnice, transport pe toată perioada Școlii de Vară, activitățile din cadrul
prelegerilor și al atelierelor de lucru, materialele de suport, mapa cursanților,
certificatul nominal de absolvire.
Plata se poate face în numerar, la sediul FET, sau prin transfer bancar (cu eliberarea
unei facturi pro-forme), până la 14 august a.c., în contul IBAN:
RO98RNCB0072049706800001, deschis la BCR sector 1 București.
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LOC DE DESFĂȘURARE

Vox Maris Grand Resort (4****) – Sala de conferințe
Costinești jud. Constanța 907090
Tel: +40(241) 734 062; Fax: +40(241) 734 288
Mobil: +40(730) 588 475
http://www.voxmarisclub.com/

CAZARE

Vox Maris Grand Resort (4****)
Costinești jud. Constanța 907090
Tel: +40(241) 734 062; Fax: +40(241) 734 288
Mobil: +40(730) 588 475
http://www.voxmarisclub.com/
Ansamblul de vile pune la dispoziție peste 350 camere duble sau twin. Accesul în
cadrul Vox Maris Grand Resort și la facilitățile din resort se face doar pe baza
brățării de acces primite la recepție ce trebuie purtată la mână pe toată perioada
sejurului.
Facilități: 2 restaurante, 3 piscine, pool bar, No1 Club, Centru de Fitness, Centru de
Bowling, teren de tenis, Biliard Club.
Dotări tehnice: acces internet (wi-fi) în restaurante, la piscine și în recepția resortului.
Carduri de credit acceptate: VISA, Mastercard, American Express, Maestro, Euro
Line style, Euroline.

MESE ZILNICE
Taxa de participare acoperă costul a trei mese zilnice (mic dejun, prânz și cină) în
cadrul resort-ului. Orarul meselor zilnice este inclus în programul general al Școlii
de Vară. Eventualele restricții alimentare vor fi comunicate individual, de către
participanții în cauză, personalului resortului. Ele nu cad în responsabilitatea
organizatorilor Școlii de Vară.
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TRANSPORT
Transportul se face cu autocarul. Plecarea de la/sosirea la București au loc de la/la
sediul Fundației Europene Titulescu (Șos. Kiseleff nr. 47, sector 1, București),
conform orarului prevăzut în programul general al Școlii de Vară.
Segmentul București – Costinești și retur (30 august, respectiv 6 septembrie 2015),
segmentul Costinești – Balcic și retur (2 septembrie 2015), precum și transferul la/de
la Restaurantul Popasul Pescarilor (3 septembrie 2015) sunt incluse în taxa de
participare.

PROGRAM SOCIAL
În cadrul Școlii de Vară, vor avea loc următoarele activități sociale:
- seară de bowling – concurs cu premii (locația: Centrul de Bowling al resortului)
- Masquerade Party by the pool (locația: Piscina Blue Lagoon din cadrul
resortului)
- seară de karaoke – concurs cu premii (locația: Vox Maris No1 Club)
- Beach Party – cu foc de tabără (locația: plaja resortului)
- excursie la Balcic – vizitarea castelului Reginei Maria și prânz la un restaurant
din zonă (taxă vizitare castel: 5 leva/persoană)
- cină la restaurantul Popasul Pescarilor (Olimp)
IMPORTANT: Cu excepția cinei de la Popasul Pescarilor, cheltuielile individuale
ocazionate de celelalte evenimente sociale NU SUNT INCLUSE în taxa de
participare.
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LOCAȚIA VOX MARIS GRAND RESORT:

LOCAȚIA FET:
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