TRANSILVANIA SPIRIT ADVENTURES SRL
CENTRU DE FORMARE PROFESIONALA
Predeal / Brasov
E-mail: contact@formaremonitori.ro
Web: www.formaremonitori.ro
Autorizatie RNFPA 8/55/2017

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Subsemnata/ul ............................................................................................., cu următoarele date personale1 :
1. Domiciliul ......................................................................................................................................................
2. CNP

3. Născut în ziua.........luna..........................anul...........în locul .........................................................
4. Prenumele părinţilor TATA:......................................... MAMA:....................................................
5. BI/CI seria ......., nr. ................., eliberat de ..................................., la data de ..............................
6. Studii ..............................................................................................................................................
(precizaţi denumirea ultimei instituţii de învăţământ absolvite şi specializarea)
7. Telefon ......................................., E-mail ......................................................................
doresc să mă înscriu2 la programul de formare profesională pentru ocupația MONITOR DE SCHI, SNOWBOARD ȘI
SPORTURI DE ALUNECARE PE ZĂPADĂ – INIȚIERE, organizat de furnizorul de formare profesionala TRANSILVANIA
SPIRIT ADEVNTURES SRL.
8. Accesul la cursul de formare profesională pentru ocupația monitor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe
zăpadă este condiționat de deținerea competențelor practice în schi alpin (nivel mediu).
9. Ataşez următoarele documente:
● copie C.I
● copie certificat de naştere
● copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
● copie conform cu originalul diploma de studii (minim bacalaureat)
● contract de formare profesională curs (se depun 2 exemplare)
● aviz medical – apt participare curs formare / clinic sănătos
● cazier judiciar
● copie ordin de plată avans taxa de participare curs 450 lei.
10. Plata taxei se face prin ordin de plată în contul bancar: S.C. Transilvania Spirit Adventures SRL,
RO 06 BTRL 00801202T12700XX, BANCA TRANSILVANIA, cu mentiunea: Nume si Prenume - Taxa curs formare
monitor schi.

Semnătura …............................

Data ...................................

1.  Completând formularul de înscriere, vă daţi consimţământul ca datele personale să fie utilizate pentru completarea certificatelor de absolvire şi pentru
transmiterea ofertei de programe de formare profesională. Ele vor fi securizate în baza de date a Transilvania Spirit Adventures SRL.
2. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi
dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o
cerere scrisă, datată şi semnată la directorul Centrului de Formare. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

