
Fashion Service
di Larsson Roberto

Via Principe Amedeo, 135
70121 Bari tel. e fax 080 5212418

P. IVA 06318500722 

Vă rugăm să trimiteţi pe fax sau e-mail prezentul formular: info@tehnologiamodei.eu

FIŞĂ DE PREÎNSCRIERE 

Nu este obligatorie înscrierea la curs
Cu prezentul formular solicit să fiu înscris/ă la următorul curs 
online ,, Designer de modă’’

Programul, durata şi modalitatea de plată a cursurilor, sunt 
disponibile şi pe 
site-ul www.tehnologiamodei.eu

 
Date societate 

Denumire social

Strada nr°

Oraşul                       Cod poştal           Judeţul 

Tel./Fax e-mail

Cod TVA

Date participant 

Nume şi prenume 

Data naşterii   Locul naşterii 

Strada nr°                     

Oraşul                       Cod poştal           Judeţul

Cod Fiscal                        

Tel.                           e-mail

Titul de studiu

 
MODALITATEA DE PARTICIPARE 
Înscriere 
Preînscrierea trebuie efectuată până la data 16/01/2017 cu
plata  de  50  € pentru  care  primiţi  cererea  noastră  prin
intermediul site-ului  www.paypal.com . Înscrierea trebuie
apoi confirmată până la data de 30/01/2017 cu plata de
150,00 €. După ce aţi efectuat plata veţi primi factura care
va fi trimisă prin e-mail.
 

Reziliere 
Participarea la curs este în  număr limitat.  Îi  este aşadar
atribuit  participantului  dreptul  de  a  renunţa  după
modalităţile  şi  cu  limitele  relatate  la  prezentul  punct.
Aşadar,  se  poate  renunţa  la  înscriere  în  orice  moment.
Taxele plătite nu vor fi rambursate.
 

Modificări ale programului 
Fashion Service îşi rezervă dreptul de a amâna sau anula
cursul  programat  notificând  acest  lucru  pe  mail
participanţilor în decurs de 3 zile lucrătoare anterior datei
de începere. În acest caz, societatea Fashion Service  va fi
obligată să restituie participanţilor sumele virate de aceştia
fără a datora nimic altceva cu nici un fel de titlu. 
 

Confidenţialitate 
Prin  această  semnătură,  declar  că  sunt  de  acord  cu
prelucrarea datelor mele personale conform D.legs. nr. 196
din  30  iunie  2003.  Datele  nu  vor  fi  comunicate  la  părţi
terţe,  ci  vor  fi  folosite  exclusiv  pentru  modalităţile  de
desfăşurare a cursului. Responsabil de prelucrarea datelor
este societatea Fashion Service di Roberto Larsson. 

Drepturi
Este  strict  interzisă  divulgarea  întregului  sau  parte  din
materialul  primit  sau descărcat  de pe  site-urile  societăţii
Fashion  Service  referitor  la  cursul  de  constructor  de
Designer  de  modă.  În  special,  casetele  video  vor  avea
caractere de personalizare pentru fiecare înscris şi aşadar,
va fi uşor de găsit sursa de divulgare. 

Semnătura şi ştampila pentru acceptarea condiţiilor 

Data

http://www.paypal.com/
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