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Cursuri săptămânale pentru administraţia publică locală,
12 serii săptămânale în perioada 17 iunie – 09 septembrie 2018

LA HOTELURILE
Dacia Sud 3*** şi Perla 3*** - din MAMAIA
Club Dunărea 3***, Felix 3*** şi Doneli 3***- din EFORIE NORD
FACILITĂŢI ŞI BONUSURI PENTRU ÎNSCRIERI TIMPURII
MASĂ (mic dejun + prânz + cină) + BONUS “ÎNSCRIERI TIMPURII” + VOUCHER FIDELITATE

1.200 LEI - ÎN ORICARE DINTRE CELE 12 SĂPTĂMÂNI
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.
4. Cursanţii vor participa la tragerea la sorţi pentru acordarea unei tablete cu suportul de
curs, în cadrul fiecărei grupe (câştigătorul nu mai primeşte Stick USB).

B. FACILITĂŢI ACORDATE DE TOATE HOTELURILE DIN GRILA DE PROGRAME:
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 7-a noapte GRATUITA (intrarea duminică după-amiază – ieşirea sâmbătă dimineaţa)
LA ALEGERE
cu 6 nopţi de cazare + pat suplimentar pentru cele 6 nopti.
4. Micul dejun poate fi :
- GRATUIT ptr. copiii până la 12 ani (la unele hoteluri);
- GRATUIT ptr. copiii < 5 ani şi REDUS cu 50% ptr. copiii 5-12 ani (la alte hoteluri);

CONSULTAŢI CU ATENŢIE CONDIŢIILE OFERITE DE FIECARE HOTEL!

Relaţii la telefon: 0744.385.323 sau pe www.partenerapl.ro

