I.P.A. SECTIA ROMANA

D.J.S.T. GALATI

Ediția a VI a
a Turneului Internațional de Minifotbal “Cupa Porto-Franco”
20.06. – 23.06.2019, Galati/Romania
(FORMULAR DE ÎNSCRIERE)

Numele echipei:
Structura:
Tara:

Oras:

Adresa postala:

Numar de telefon la care puteti fi contactat:
Nr. De fax:
Adresa de email:
Persoana de contact:
Nume:
Adresa domiciliu:

Telefon:
Fax:
Adresa de email:
Semnând mai jos, înțeleg și accept în întregime Termenii și condițiile turneului. Îmi asum și
răspunderea de a achita toate taxele de participare și înțeleg că plata va avea loc prin transfer bancar.
Nume complet in clar:
Data si locul:
Semnatura:
Notă: acest formular trebuie semnat de căpitanul echipei sau de delegatul echipei.

INFORMAȚII DESPRE PARTICIPANȚI:
Nr. total de participanti:
Transport (autobus/masina/avion):
Data si ora sosirii:

Data si ora plecarii:
Detalii zbor sosire:
Detalii zbor plecare:

Transferuri de la aeroport: autobuz/microbuz de transfer
Aveți nevoie de transfer de la aeroport? Da___ sau Nu______
transportat:_____

Nr. pasageri de

Rețineți: trebuie să consemnați detalii complete despre zborurile echipei dumneavoastră dacă
rezervați transferuri sau dacă aveți nevoie de asistență specială.
Cerințe pentru cazare si demipensiune/persoana:
Cam.single
(700 lei/DP- 3 nopti)

Cam. dubla
(460 lei/DP – 3 nopti)

Apartament
(347,5 lei/DP – 3 nopti)

Cam.dubla
(430 lei/DP- 3 nopti)

Cam. tripla
(430 lei/DP – 3 nopti)

Casuta
(370 lei/DP – 3 nopti)

Hotel Jolie

-

Cam. dubla
(430 lei/DP – 3 nopti)

-

Nr. persoane cazate

-

Hotel Alex

-

Nr. persoane cazate

-

Vila Bordeaux

-

Nr. persoane cazate

-

Hotel Faleza

Nr. persoane cazate
Hotel Riverside

Nr. persoane cazate

Cam.dubla
(445 lei/DP- 3 nopti)

-

Cam.dubla
(350 lei/DP- 3 nopti)

Cam. tripla
(400 lei/DP – 3 nopti)

Pentru această plată, trebuie să efectuați un transfer bancar către:
I.P.A. Regiunea 2 Galati
Cont bancar: RO31BTRLRONCRT0PA1385701 (in lei)
Cont bancar: RO75BTRLEURCRT0PA1385701( in euro)
Banca Transilvania Sucursala Galati
Înscrierea echipei la Turneul de Minifotbal “Cupa Porto-Franco” 2019:
Dacă echipa dumneavoastră dorește să participe la ediția a VI a trebuie să trimiteți formularul de
înscriere până pe cel târziu 1 Iunie 2019. Trebuie să ne transmiteți numărul exact de persoane din
grupul/echipa dumneavoastră până pe cel târziu 25 Mai 2019. Echipele care se înscriu primele vor
avea prioritate la rezervări. Ne puteți trimite formularul de înscriere prin fax sau e-mail. După
trimiterea formularului de înscriere trebuie să plătiți în întregime taxa de 400 lei pentru echipa
dumneavoastră, până cel târziu pe 10 iunie 2019 prin transfer bancar către asociatia noastra.
Vă rugăm să vă asigurați că toate formularele sunt completate corect și în întregime.

Taxa de cazare se poate achita direct la hotel/vila/pensiune când ajungeți în data de
20 Iunie 2019 sau prin transfer bancar, dacă ați optat pentru rezervarea prioritara.
Trimiterea formularului:
Puteți trimite formularul de înscriere la “Cupa Porto-Franco” prin fax, e-mail sau poștă:
Numărul nostru de fax este: 0040 236 414951
Adresa noastră de e-mail este: ipagalati2@iparomania.ro
Adresa noastră poștală este: IPA Regiunea 2 Galati, strada Portului nr. 52, Galati, judetul
Galati, Romania

