CURSURI PENTRU PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

- în perioada 16 IUNIE – 08 SEPTEMBRIE 2019 -

HOTEL DACIA SUD 3*** – MAMAIA
O SĂPTĂMÂNĂ LA MARE
8 zile cu 7 nopţi de cazare = 6 nopţi pentru curs + 1 noapte gratuită
(de duminică după-amiaza până duminică dimineaţa)

la alegere cu
7 zile cu 6 nopţi de cazare = 6 nopţi pentru curs
+ pat suplimentar GRATUIT pentru cele 6 nopţi
(de duminică după-amiaza până sâmbătă dimineaţa)

Preţuri / tarife pentru curs

795,00 lei - Preţ cu TVA

Dacă fișa se transmite până la data de 30.04.2019 (ÎNSCRIERI TIMPURII)

875,00 lei - Preţ cu TVA

Dacă fișa se transmite după data de 30.04.2019

Preţuri / tarife pentru servicii hoteliere – cazare şi masă (mic dejun + prânz + cină) pentu înscrieri timpurii (dacă fișa se
transmite după data de 30.04.2019)

Perioada

Preţ cu TVA

16 iunie - 30 iunie
30 iunie - 14 iulie
14 iulie - 25 august
25 august – 01 sept.
01 sept. – 08 sept.

2.975,00 lei
3.275,00 lei
3.475,00 lei
3.275,00 lei
2.975,00 lei

Preţ pentru pat suplimentar
(se achită la hotel în afara preţului pentru servicii hoteliere din ofertă)
Cu excepţia cazului în care patul suplimentar este primit gratuit ca
opţiune a ofertei
lei/pat/noapte – preţ cu tva
60,00 lei
60,00 lei
60,00 lei
60,00 lei
60,00 lei

După 30 aprilie 2019 (perioada înscrierilor timpurii) preţul cursului va fi de 875 lei,
iar serviciile hoteliere vor costa cu până la 300 lei mai mult.
Preţurile / tarifele de cazare sunt valabile pentru camere standard cu două paturi de câte o persoană, cât şi pentru camere standard
cu un pat de două persoane.

Aveți MASĂ (mic dejun + prânz + cină) + BONUS “ÎNSCRIERI TIMPURII” + VOUCHER FIDELITATE

1.300 LEI - ÎN ORICARE DINTRE CELE 12 SĂPTĂMÂNI
( dacă transmiteţi formularele de înscriere până la 30 aprilie 2019 şi beneficiezi de voucherul de fidelitate)
Valoarea mesei (mic dejun + prânz + cină) este de 910 lei, fiind inclusă în preţul stabilit, pentru fiecare dintre perioadele de
înscriere, din grila de mai sus, la care se poate adăuga, după caz, suma de 190 lei BONUS - dacă transmiteţi fişa de înscriere
până la 30 aprilie 2019 şi 200 lei dacă beneficiezi de voucherul de fidelitate.







Micul dejun de tip bufet suedez, în valoare de 30 lei/zi, este obligatoriu pentru 7 zile sau 6 zile – în funcţie de pachetul ales.
În cazul în care există însoţitor şi/sau copii, acesta/aceştia serveşte/servesc micul dejun de tip bufet suedez contra cost, în
valoare de 30 lei/zi x 7 zile sau 6 zile, prin plată cash sau prin reducerea sumei din fişa cont / card / bonuri valorice (la preţul
din prezenta ofertă), astfel:
- GRATUIT pentru copiii cu vârsta până la 5 ani.
- REDUS cu 50% pentru copiii cu vârsta între 5 şi12 ani.
- PREŢ ÎNTREG (30 lei/zi/persoană) pentru orice persoană cu vârsta peste 12 ani.
Pentru micul dejun nu se dau sume în fişa cont / card / bonuri valorice, acesta fiind inclus în tarif şi fiind servit obligatoriu,
zilnic, pentru cursant şi pentru însoțitori (conform prezentei oferte).
Micul dejun, prânzul şi cina se servesc la Restaurantul Hotelului Dacia Sud.
Prânzul şi cina se servesc “a la carte“ cu plata din suma pusă în fişa cont / card / bonuri valorice, în Restaurantul Hotelului.

Preţurile şi tarifele sunt valabile numai pentru grupuri organizate, în următoarele condiţii:
1. Cumpărarea întregului pachet de servicii (CAZARE, MASĂ ŞI ALTE SERVICII MENŢIONATE CA FACILITĂŢI) pentru un sejur
de 8 zile = 7 nopţi (6 nopţi pentru curs + 1 noapte gratuită) sau 7 zile = 6 nopţi curs + pat suplimentar gratuit;
2. Respectarea tuturor condiţiilor generale, cât şi a celor specifice menţionate în această prezentare sau pe site-ul hotelului.

Ne găsiţi în catalogul SICAP la capitolele :
CPV 80511000 -9 – Servicii de formare a angajatilor / CPV 55100000 -1 – Servicii hoteliere

Relaţii la tel: 0744.385.323; 0757.070.070; Website : www.partenerapl.ro;
PRECIZĂRI (CONDIŢII) PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE:
1. Să frecventeze programul de formare / perfecţionare profesională pe întreaga perioadă. Neparticiparea la curs conduce la
pierderea dreptului cursantului de a susţine evaluarea şi implicit de a primi certificatul de participare la curs.
2. Să accepte desfăşurarea cursului într-o locaţia (sala) stabilită pentru aceaste activități.
3. Să utilizeze spaţiile de desfăşurare, resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi
numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora.
4. Să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare / perfecţionare profesională.
5. Să participe la evaluările organizate la finalul cursului.
6. Să accepte folosirea fotografiilor participanţilor pentru bazele de date ale organizatorilor cursurilor.
7. Să respecte legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă.
8. Pentru nerespectarea cerinţelor menţionate cursantul vinovat răspunde potrivit legii.

FACILITĂŢI ACORDATE DE ORGANIZATOR ŞI FURNIZORUL DE FORMARE:
FACILITĂŢI PENTRU ÎNSCRIERI TIMPURII
======================================================================================================================================================================================================

< Cursanţii care transmit formularul de înscriere (toate paginile) până la data de 30 aprilie 2019
primesc o suplimentare de 190 lei pentru masă. >

BONUS - VOUCHERUL DE FIDELITATE
===========================================================================================================================================================================================================

<<< Cursanţii care au participat în anii ateriori la cursurile organizate de noi primesc
un voucher de fidelitate în valoare de 200 lei care poate fi folosit pentru masă. >> >

Formularele de înscriere (toate paginile) se trimit la e-mail:
ionel_chirita_apl@yahoo.com ; ionelchirita.partenerapl@gmail.com;

A. FACILITĂŢI ACORDATE DE ORGANIZATOR - ACCESAŢI

www.partenerapl.ro:

1. Cursanţii beneficiază de cursul organizat de luni dimineaţa până sâmbătă după-amiaza, pentru care primesc Certificatul de
participare la curs eliberat de SC ADMINISTER PLUS SRL BUCURESTI.
2. Cursurile sunt susţinute de formatori cu o vastă experienţă în domeniu, care folosesc metode de formare moderne, accentul
fiind pus pe interactivitate şi pe aspectele practice (lucru în echipe, simulări, schimburi de bune practici etc.).

3. Cursanţii vor primi suportul de curs, exemple de bune practici
şi legislaţia din administraţia publică pe un Stick USB de 8 sau 16 GB acordat GRATUIT.

B. FACILITĂŢI ACORDATE DE HOTEL:

1. Un însoţitor adult are CAZAREA GRATUITĂ, pe toată perioada sejurului.
2. Unul/doi copii sub 12 ani au CAZAREA GRATUITĂ, pe toată perioada sejurului.
3. A şaptea noapte CAZAREA GRATUITĂ pentru cursantul titular, însoţitor şi unul/doi copii sub 12 ani, fără pat suplimentar LA
ALEGERE CU pat suplimentar GRATUIT pentru cele 6 nopţi.
4. Cursantul titular şi însoţitorii cazaţi beneficiază de toate serviciile şi facilităţile din hotel, pe timpul cazării.
5. Tarifele pentru serviciile hoteliere sunt cele din tabelul de mai sus şi cuprind cazare, masă și alte servicii pentru 8 zile = 7
nopţi (6 nopţi pentru curs + 1 noapte gratuită) cu intrarea duminica după-amiaza şi ieşirea duminica dimineaţa, la alegere cu
7 zile = 6 nopţi pentru curs (intrarea duminica după-amiaza şi ieşirea sâmbătă dimineaţa) + pat suplimentar gratuit.
6. La solicitarea prestatorului sau a cursantului se pot asigura (în limita disponibilităţii hotelului) următoarele servicii cu plată:
 Suplimentare de card sau bonuri valorice şi accesul la oricare dintre cele trei mese ale zilei;
 Schimbarea tipului de cameră cu o cameră triplă sau acordarea de pat suplimentar (însoţitorul plăteşte taxa de pat
suplimentar) sau cu garsonieră/apartament (dacă cursantul plăteşte diferenţa de tip de cameră) acestea facându-se în
funcţie de disponibilitatea hotelului.
ATENŢIE ! Dacă nu consumaţi toţi banii din cardul de cont dat de hotel sau de pe bonurile valorice, RESTUL NU SE RESTITUIE!

C. ALTE FACILITĂŢI ACORDATE DE HOTELUL DACIA SUD 3***:
Pentru alte persoane cazate în cameră cu 2 adulți:
Copiii între 0 - 5 ani:
- Gratuitate la cazare și mic dejun (fără pat suplimentar); Maxim doi copii în cameră;
- La solicitarea unui pat suplimentar, acesta, nefiind cuprins în pretul pachetului de servicii hoteliere, se asigură la tarifele
prezentate în grila de prețuri și se achită de solicitant, suplimentar, în momentul în care se face check-in-ul.
Copiii între 5 - 12 ani:
- Gratuitate la cazare și fiecare copil achită 50% din mic dejun, adică 15lei/zi (fără pat suplimentar) x 6 sau 7 zile;
Maxim doi copii în cameră;
- La solicitarea unui pat suplimentar, acesta, nefiind cuprins în prețul pachetului de servicii hoteliere, se asigură la tarifele
prezentate în grila de prețuri 60 lei/zi x 6 sau 7 zile și se achită de solicitant, suplimentar, când se face check-in-ul.
Copiii peste 12 ani și adulții:
- Cazare se face cu pat suplimentar plătit la tariful din grilă, adică 60 lei/zi x 6 sau 7 zile și cu achitarea integrală a mic
dejunului, adică 30 lei/zi x 6 sau 7 zile;
- Într-o cameră sunt acceptați maximum doi copii cu condiția ca unul singur să poată depăși vârsta de 12 ani;
- La solicitarea unui pat suplimentar, acesta, nefiind cuprins în prețul pachetului de servicii hoteliere, se asigură la tarifele
prezentate în grila de prețuri 60 lei/zi x 6 sau 7 zile și se achită de solicitant, suplimentar, în momentul în care se face checkin-ul.
Facilitățile oferite pentru copii sunt valabile numai dacă aceștia sunt înscriși în ”F
F1/A – FIŞĂ INDIVIDUALĂ
DE ÎNSCRIERE LA HOTEL”, cu toate datele completate corect.
Servicii gratuite: AC, Tv, frigider, informaţii turistice, păstrarea obiectelor de valoare, trezirea cursanţilor la cerere, primirea şi
transmiterea mesajelor şi corespondenţei pentru cursanţi, parcarea auto, taxa de staţiune şi informaţii privind orarul mijloacelor de
transport.
Servicii cu plată: servicii spălătorie; telefon etc.
Alte facilităţi: conform ofertei generale de pe site-ul Hotelului Dacia Sud, care nu vin în contradicţie cu prezenta ofertă.

PREZENTARE HOTELUL DACIA SUD 3***:
Tip unitate: HOTEL
Categoria unității: 3***.
Localizare: Stațiunea Mamaia, Jud.Constanța.

Hotelul Dacia Sud este amplasat la intrarea în stațiunea Mamaia, pe malul mării, fiind complet renovat.
Hotelul Dacia Sud are parcare păzită, spălătorie, seif, centrală proprie și acces special pentru persoanele cu dizabilități, wireless
gratuit în tot hotelul. La începutul anului 2013, ca urmare a procesului de modernizare, hotelul a fost dotat cu un lift ultra-modern, pentru
a facilita accesul turiștilor către camere.
Pentru cei care doresc să-și petreacă în mod activ timpul pot merge, după plajă, la sala de fitness a hotelului. Aceasta este dotată cu
aparatură modernă pentru un antrenament reușit. Dacă doriți să vă relaxați puteți opta pentru saună sau pentru un salon de
înfrumusețare, unde vă garantăm că veți beneficia de servicii profesioniste.
Hotelul Dacia Sud dispune de 16 camere executive, 19 camere superior, 65 camere twin, 36 camere standard.
Fiecare cameră este prevăzută cu aer condiționat, internet wireless, TV LED, minibar și telefon, balcon, pardoseală acoperită cu
mochetă, baie cu cadă și uscător de păr. Se asigură apă caldă permanent prin centrala termică proprie.
Hotelul Dacia Sud *** este dotat cu spălătorie automată proprie.
Servicii de masă.
Micul dejun se serveşte obligatoriu, iar prânzul și cina sunt opționale și se pot servi „a la carte“ în restaurantul propriu, în fiecare dintre
cele șase/șapte zile, cu plata prin fișă cont sau card, precum și cash.
Restaurantul Dacia Sud are o capacitate de 300 de locuri, dintre care 200 în salonul dotat cu aer condiționat și 100 pe terasa
acoperită. Atât salonul, cât și terasa oferă o priveliște minunată către mare. Restaurantul servește meniuri în regim pensiune, în sistem a
la carte, cu plata prin fiță cont sau card, precum și cash.

Terasa, care este în corp comun cu Hotelul Dacia Sud 3***,
este situată la 10 metri de plaja publică.

ALTE PRECIZĂRI:
1. Ziua hotelieră începe la ora 18.00 (ora de la care camera poate fi ocupată/check-in) și se termină la ora 12.00 (ora la care trebuie
eliberată camera/check-out). În funcție de disponibilitate, cazarea se poate face înainte de ora 18:00 fără niciun cost suplimentar.
2. Pentru depăşirea orei de check-out se va achita 50% din prima zi de cazare, costurile fiind suportate de către cursant.
3. Cazarea se va face în baza prezentării actului de identitate al cursantului și tuturor însoțitorilor, prin completarea fișei de cursant,
la recepție în momentul check-in-ului.
4. Cursanții sunt obligați să certifice vârsta copiilor printr-un act de identitate la check-in.
5. Orice persoană peste 12 ani cazată într-o camera dublă va achita taxa de pat suplimentar, cu excepţia unui însoţitor.
6. Într-o camera pot fi cazați maxim un cursant, un însoțitor și unu/doi copii sub 12 ani sau un copil sub 12 ani și o persoană peste
12 ani pentru care s-a plătit un pat suplimentar conform tarifelor precizate.
7. La cererea cursantului, furnizorul de formare și hotelul au obligația să confirme prin semnătură și ștampilă prezența la hotel în
perioada respectivă.
8. Pentru cursanții cazați doi cursanți în aceeași cameră, cu pat matrimonial sau două paturi twin, tariful pentru serviciile de cazare
vor fi conform prețului camerei la care se adaugă contravaloarea mesei pentru fiecare cursant. Cursanții cazați doi cursanți în
aceeași cameră nu vor putea avea însoțitori cazați cu ei în aceeași cameră.
9. Numărul maxim de paturi suplimentare într-o camera este 1 (unu).
10. Nu este permis accesul în hotel sau restaurant cu alimente și băuturi din exterior. Produsele oferite la mic dejun, dejun și cină se
vor consuma doar în interiorul restaurantului pe parcursul desfășurării mesei.
11. Accesul la serviciile gratuite este permis numai clienţilor hotelului.
12. Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din acest motiv nu putem garanta
camere pe un anumit etaj, alăturate sau situarea într-un anumit sector.
13. Solicitările de acest gen sunt considerate preferințe ale cursanților pe care încercăm să le satisfacem în limita disponibilităților,
FIIND EXCLUSĂ ÎNSĂ GARANTAREA.
14. Cursantul are obligaţia să preia factura fiscală pentru curs, factura fiscală pentru servicii hoteliere şi celelalte documente ale
cursului, inclusiv certificatul de participare de la lector.
15. Suplimentele pot fi calculate automat în prețul total sau se vor plăti separat la hotel, în momentul solicitării – conform ofertei.
16. Nu este permis accesul cu animale de companie.
17. Parcarea autoturismelor în spațiile hotelurilor este gratuită fiind asigurată în limita locurilor disponibile.
18. Persoanele care au confirmat prezența și nu pot veni pot fi înlocuite cu terțe persoane, care vor beneficia de aceleași servicii și
facilități ca persoanele înscrise inițial, cu condiția anunțării prealabile.
19. Pentru cursanții care nu se prezintă la hotel în perioada respectivă și au fost înlocuite cu terțe persoane se va plăti integral
contravaloarea serviciilor hoteliere.

20. Cursantul are obligaţia să respecte legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă, organizatorul fiind exonerat de
eventualele accidente survenite în timpul sejurului (atât în programul de curs, cât şi în afara acestuia, inclusiv pentru adulţii şi
copii care îl însoţesc).
21. Organizatorul nu va fi responsabil pentru orice fel de pierdere/daună, care a fost făcută de către cursanţii sau însoţitorii acestora
oricăruia dintre hoteluri şi care decurge din orice încălcare a acestei oferte şi din orice fel de neglijenţă, interpretare eronată sau
alte acte de omisiune ale clienţilor sau reprezentanţilor hotelurilor, aceste probleme rezolvându-se conform obligaţiilor şi
drepturilor pe care le au cursanţii şi hotelurile în raportul direct dintre aceştia.
22. Organizatorul nu va fi responsabil pentru orice fel de pierdere/daună, care a fost făcută de către personalul sau reprezentanţii
hotelurilor oricăruia dintre cursanţi sau însoţitorii acestora şi care decurge din orice încălcare a acestei oferte, aceste probleme
rezolvându-se conform obligaţiilor şi drepturilor pe care le au cursanţii şi hotelurile în raportul direct dintre aceştia.

