RO înscriere
Deutsch

Germană
If you have any questions about registration, write to:
hotel.face2face@evang.at
ÎNSCRIERE

ÎNSCRIERE
Puteți achiziționa aici bilete pentru ”Zilele de Întâlnire Creștine” din 3 - 5 iulie 2020 la Graz. Aveți posibilitatea de a participa pe întreaga perioadă, incluzând cazarea și masa; sau să participați doar într-una din
zi le.
Dacă aveți în plan să veniți la Graz cu un grup organizat (d.ex. al unei parohii sau a organizației de
tineret), vă rugăm ca Dvs. - ca conducător de grup - să înregistrați toate persoanele împreună. Avem
nevoie doar de numărul total de participanți și nu de datele personale, exceptând datele conducătorului
de grup.
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Tariful complet conține intrarea la toate evenimentele Zilelor de Întâlnire Creștine, cazarea în 3 și 4
iulie,precum și următoarele mese: cina de vineri, micul dejun, prânzul și cina sâmbătă, micul dejun
duminică, precum programul și cartea de cântece.
Aveți posibilitatea să vă înregistrați aici până la data de 31 martie 2020 pentru tariful compelt inclusiv
cazare. Biletele de zi le puteți achiziționa oricând, chiar și în ziua evenimentului.
Duminica participarea la ”Zilele de Întâlnire Creștine” este gratuită.
Tineri (14 - 20 ani) și copii (6 - 13 ani) plătesc un preț redus. Copii (0 - 5) ani au gratuitate.

Vă rugăm să alegeți la îneput din ce țară proveniți. Astfel putem calcula tariful corect pentru participarea
Dvs. După aceea puteți alege din categoriile diferite de bilete. După aceea vă rugăm să introduceți
datele Dvs. personale. La sfârșit veți alege modalitatea de plată. Aveți posibilitatea să folosiți carte de
credit sau Paypal sau să virați suma aferentă direct pe conturile noastre.
După înregistrare veți primi o confirmare pe email, în care puteți verifica biletele achiziționate.
Vrem să vă informăm, că tarifele sunt mult subvenționate. Aceasta înseamnă că beneficiați de un preți
inbatabil. Tarifele complete pentru adulți sunt diferite pentru fiecare țară, și pentru fiecare mod de
cazare ales. Au fost adaptate după venitul național mediu a țării respective (Eurostat 2017).
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BILETE PENTRU PERSOANE REZIDENTE ÎN ROMÂNIA
Bilete pentru persoane rezidente în România
datalii

preț

număr

vezi detalii +

înscriere acum
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Teilnehmerinformationen

1 Informații despre participant

1 Informații despre participant
Pentru a putea procesa cererea Dvs. vă rugăm să faceți următoarele precizări
Vă rugăm să țineți cont, că toate formularele marcate cu steluță (*) sunt obligatorii.

INFORMAȚII PERSONALE/NUMELE CONDUCĂTORULUI DE GRUP
Adresare*
Titlu*
Prenume*
Nume*
Adresă de email (la minori vă rugăm completați cu emailul persoanei de contact)*
număr de telefon (la minori vă rugăm să completați cu numărul de telefon ale persoanei de contact)*
aparteneța bisericească/parohie
numele de grup (optional)

DETALII ADRESĂ
adresă*
adresă 2
localitate*
Cod poștal*
țară*
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DETALII CĂLĂTORIE
Din ce localitate călătoriți?*
Cu ce mijloc de transport veniți?*

◌
◌

tren/autobuz public		
altele

◌ autobuz privat		

◌ mașină personală

alte mijloace de transport
ALTE INFORMAȚII DIN PARTEA DVS.
Notițe. Date alternative de sosire/plecare, nevoi speciale, distribuire camere, limbă de contact
specială...
număr preconizat de persoane feminine (la mai multe persoane înscrise)
număr preconizat de persoane masculine (la mai multe persoane înscrise)
Newsletter
□ Sunt interesat de informații actuale despre Zilele de Întâlnire Creștine și abonez buletinul de informații
ADRESĂ DE DE FACTURARE
Dacă aveți o altă adresă de facturare, vă rugăm să completați următoarele rubrici.
numele organizație de facturare

Prin completarea acestui formular vă dați implicit acordul pentru stocarea
și prelucrearea datelor prin acest site.

Alte opțiuni de plată
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1 Informații despre participant
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>>

opțiuni de plată

Registrare:2

VĂ RUGĂM SĂ ALEGEȚI MODALITATEA DE PLATĂ

◌

factură

◌ Pay by Credit Card

◌ Paypal

Informații importante despre plata Dvs.
După ce dați clic pe ”continuă pentru a încheia înregistrarea” veți primi informațiile necesare pentru
a putea încheia plata. Vă rugăm să luați la cunoștiință, că rezervarea Dvs. este încheiată și fermă cu
intrarea plății în contul nostru.

continuă pentru a încheia înregistrarea
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