
 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

INFORMAȚII PERSONALE: 

NUME ................................. PRENUME  .............................. DATA NAȘTERII  ............................ 

ADRESA: Str. ................................... Nr. ..... Bl. .....  Ap. ..... Localitate......................................... 

Județ ........................  Telefon  .................................. E-mail ...................................................... 

SUNTEȚI BOTEZAT?   STARE CIVILĂ   

       DA   NU         Căsătorit           Necăsătorit             Altele ..................... 

STUDII: 

Ultima școală absolvită  ................................................ Ocupația  ............................................. 

INFORMAȚII MUZICALE: 

Sunteți vocalist?  DA / NU  Cântați  în biserică?  DA / NU     Dacă da, de cât timp? ................ 

Ați condus programul de închinare la dumneavoastră în biserică?  DA           NU 

Instrumentist:  

o Chitară:   ___ începător   ___ mediu   ___ avansat 

o Chitară bass   ___ începător   ___ mediu   ___ avansat  

o Pian    ___ începător   ___ mediu   ___ avansat 

o Tobe    ___ începător   ___ mediu   ___ avansat  

o Alt instrument __________  ___ începător   ___ mediu   ___ avansat 

Vă rugăm să bifați seminarul practic la care doriți să participați în cadrul școlii: 

Chitară  Chitară bass  Pian   Tobe  Canto 

Puteți alege să studiați un singur instrument.  Cei care aleg să studieze chitară sau chitară 

bass  trebuie să vină la cursuri cu instrumentul personal. 

INFORMAȚII DESPRE CAZARE ȘI MASĂ:  (Bifați varianta pentru care optați) 

o ȘCOLARIZARE + PRÂNZ (pentru cei din București)  350 RON 

o ȘCOLARIZARE + CAZARE *     + 3 MESE/ZI         600 RON 

o ȘCOLARIZARE + CAZARE*** + 3 MESE/ZI            800 RON 

Pentru ziua de duminică, 13 august, se va asigura doar cazarea. 

INFORMAȚII  SPECIALE: 

Mărime tricou  (bifați ce vi se potrivește)          XS            S            M            L           XL          XXL  

Precizați dacă suferiți de vreo boală cronică sau alergii.......................................................... 

Precizați dacă urmați o dietă vegetariană................................................................................ 



Alte observații: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

Semnătura  ___________        Data   ___________ 

 

Acest formular  trebuie trimis  prin e-mail la: office@citam.ro până cel târziu la data 

de 15 iulie 2017.  

 

De asemenea, pentru a vă putea rezerva locul de participare, va trebui să achitați 

50% din suma totală (în funcție de varianta aleasă) NU MAI TÂRZIU DE 20 IULIE 2017.  

 

Plata avansului se poate face fie în numerar (la sediul asociației CITAM), fie prin virament 

bancar în contul RO35 RZBR 0000 0600 1740 3115 deschis la RAIFFEISEN BANK, iar la 

detaliile plății vă rugăm să scrieți: ”Pentru scoala de inchinare”. 

 

Restul sumei de 50% se va achita în prima zi de participare, 7 august 2017. 

 

Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi la office@citam.ro sau 0765 440 425. 

 

GRĂBIȚI-VĂ, LOCURILE SUNT LIMITATE, ACORDAREA  

LOCURILOR SE VA FACE ÎN ORDINEA ÎNSCRIERILOR! 

 

 

Fiți binecuvântați! 

 

mailto:office@citam.ro

