
                                                                         

SWISS WEB ACADEMY 
Sibiu, Str. Școala de Înot, Nr. 18 

Tel. +40 799 966 027, +40 725 515 813 
www.swissacademy.ro, office@swissacademy.ro 

Formular de înscriere 
Nr.                    Data.   

 

Cursul la care doresc înscrierea copilului meu:  
□ PC Essentials for Kids  □ Digital Graphics for Kids   □ Web Design for Kids   □ Web Design Applied for Kids 

Localitate:  Sibiu, începând cu data de 21.01.2017 
 

Informații cursant/cursanți înscriși Grafic plăți 

Nume și Prenume 
Varsta 

Vârsta 16 ianuarie 2017 
15 noiembrie 2016 

15 februarie 2017 
30 ianuarie 2017    

350 lei 

 

 

200 lei 

 

350 lei 

 

 

200 lei 

   

350 lei 

 

 

200 lei 

 

350 lei 

 

 

200 lei 

 

Informații beneficiar/plătitor (PJ sau PF) Informații prestator servicii 

Denumire / Nume Prenume_   
 

Localitatea                                                        _Jud.     

Adresa    

Codul fiscal / CNP      

Nr Reg Com / Serie/NR CI     

Contul IBAN    

Telefon ___________________  E-mail__________________________ 

 

 

  

Plata cursului se va face în contul: 
S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L. 
RO05BTRLRONCRT0V28670701 
deschis la Banca Transilvania, Sucursala Sibiu 
 
S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L., 
CUI: RO 34219731, având sediul în Sibiu,  
Str. Școala de Înot, Nr. 18, Tel 0799966027,  
Nr  Reg. Com: J32/202/2015, reprezentată de dl 
Marius Amza. 

 
Vă rugăm să completați câmpurile cu majuscule, pentru corectitudinea completării atestatului de participare. Vă rugăm să 

completați câmpurile  E-mail şi Telefon pentru o comunicare cât mai ușoară. 
 

Condiții privind înscrierea 

Anularea unei înscrieri se face cel mai târziu cu doua (2) zile lucrătoare înaintea începerii cursului la care v-ați 
înscris. Contravaloarea cursului trebuie achitata până la datele scadente; dupa aceste date se calculeaza majorari 
de întârziere de 0.3% pe zi. 
Firma S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L. își asumă obligația de a organiza cursul conform condițiilor prevăzute în 
invitație și conform programului menționat. În cazul anulării unui program de formare, responsabilitatea pe 
care și-o asumă S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L. și partenerii acesteia este de a anunța participanții cu cel puțin 
4 zile înaintea începerii cursului, iar sumele plătite pentru serviciile de curs vor fi returnate integral sau, cu 
acordul dumneavoastră, vor fi considerate drept plata pentru un alt curs.  

 

S.C. SWISS WEBSERVICES S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul 
inscrierii la cursuri de formare profesionala si eliberarii de diplome, certificate de absolvire.  Datele vor fi dezvăluite numai tertilor 
autorizati, implicati in desfasurarea cursurilor. 
Pe viitor, datele dumneavoastră : Nume, prenume, adresă e-mail și telefon, ne permit să vă informăm despre activitatea noastră. 
În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi  □ NU 

 

Semnând acest formular, vă declarați de acord cu toate condițiile de mai sus.   Înscrierea se face completând 
formularul și transmițându-l prin e-mail: office@swissacademy.ro. 
 

 
Reprezentant legal / Beneficiar:  ______________________ 
Data:   
 

Semnătura   _________________

*Prezentul formular de înscriere ține loc de contract între părți.                                                                  

mailto:office@swissacademy.ro

