
    

                                    
 

Călătorie comemorativă 
70 de ani de la deportările din Nordul Transilvaniei 

5 iulie, 23:00 – 9 iulie, 23:00 (data limită a înscrierii: 2 iunie 2014) 
Formular de înscriere 

 
DATE DESPRE PARTICIPANT: 
Numele  
Prenumele  
Data nașterii  
Adresa  
Telefon  
Adresa e-mail  
Solicitări legate de mese se bifează o singură variantă:             stil kasher  vegetarian  
Membru al CE din orașul  Am card de membru JCC DA NU 

 
 
DATE DESPRE PARTICIPANT (partener, dacă este cazul): 
Numele  
Prenumele  
Data nașterii  
Adresa  
Telefon  
Adresa e-mail  
Solicitări legate de mese se bifează o singură variantă:             stil kasher  vegetarian  
Membru al CE din orașul  Am card de membru JCC DA NU 

 
DATE DESPRE PĂRINȚI/SUSȚINĂTORI LEGALI: 
(pentru participanți minori neînsoțiți, vârsta minimă 16 ani) 

MAMA  TATĂL  

Nume  Nume  
Prenume  Prenume  
Tel. fix  Tel. fix  
Tel. mobil  Tel. mobil  
Tel. servici  Tel. servici  
E-mail  E-mail  

În cazul în care părintele 
nu poate fi contactat, putem apela la: 

Nume și prenume: 
Telefon: 
Relația cu copilul: 

 
Pentru participanții minori neînsoțiți de ambii părinți, este necesară întocmirea 
unei declarații notariale din care să reiasă acceptul acestora pentru participarea 
copilului la program si trecerea frontierei. 



 
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE: 
 Vârsta minimă: 16 ani împliniți 
 Transportul este asigurat cu autocar cu scaune rabatabile 
 Cazarea are loc la hotel de 3*, în camere duble, mic dejun inclus 
 Sunt incluse: cină caldă pentru 7 și 8 iulie, pachete cu hrană rece pentru 6 iulie, 7 iulie 

(prânz), 8 iulie (prânz) 
 Sunt incluse taxele de vizitare Auschwitz I, și II, ghid, 

muzeele și obiectivele evreiești din Cracovia 
 
 

IMPORTANT: 
Pentru participare este necesară înscrierea, confirmarea ulterioară a acceptării și 
achitarea contribuției de participare în cuantum de 550 lei. 
În cazul renunțării participării la program, ne rezervăm dreptul de a nu returna 
integral taxa de participare (excepție făcând cazurile de forță majoră). 
 
Participanții vor prezenta o adeverință medicală eliberată de medicul de familie ori 
CAJM al FCER prin care să certifice că sunt apți pentru efectuarea unui astfel de 
traseu. 
 
Este obligatorie prezentarea (cu minim o săptămână înaintea plecării) a dovezii 
existenței unei asigurări medicale de călătorie pentru perioada mai sus 
menționată.  
 
 
 
 
Data:          Semnătura: 


