
PULSEmeet 2015
Application Form - EUD Participants

Vă rugăm să completați toate informațiile solicitate. Cuplurile: Fiecare participant completează un formular de cerere. 
Nota 1: Trimite fisa completat la Unione/Conferinta dvs. or  pe e-mail sau imprimate pe hârtie (adresa: pe pagina web PULSEmeet). 
Nota 2: PVa rugam sa notati ca numai participanți din Bulgaria, Portugalia, România și Spania obține un preț redus (de sponsorizare special).
Nota 3: Angajații de la Biserica AZS nu primesc un preț redus. Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru cei care organizează propria lor cazare. 
Nota 4: Asigurați-vă că aveți o asigurare de călătorie valabil.

Prenume: ...................................................... Nume: .........................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................

Oraș: .................................................................... Tara: ........................................................................

Tel.mobil: ...................................................... Email: .......................................................................

Nașterii zz/ll/aa: .................................................... Naționalitate: ...............................................................

Cuplu: Numele soțului ..............................................

Nu e nevoie de traducere  Nevoie de traducere în.....................................

Vă rugăm să identificați: 

    Sunt un lider local pentru tineri 

    Sunt  membru al echipe de slujire a tinerilor în biserică

    am o mai mare biserică sau membru al consiliului de biserică

    Sunt un pastor sau angajat al Bisericii AZS

Un regim alimentar special:
[Congresul Meniul este vegetarian, alte nevoi declarat aici]
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Traducere: (Notă: Congresul Limba engleză este) 

Uniunii/Conf.:.....................................................

Data:  ....................................

Întoarceți-vă la: Adresa ta de Departamentul de Tineret a Uniunii sau de e-mail (adresa: www.aypulse.org/registraion)

Semnătura: (dacă este posibil) ......................................................................

   de acord să sprijine toate activitățile și să respecte filosofia de Biserica AZS în timp ce atenția PULSEmeet
      2015. Accept că imaginile sunt luate și video înregistrate pentru a documenta evenimentul.

   I   va plăt taxa mea de participare în conformitate cu instrucțiunile de Uniunii / Conferinta.

Călătorie: 
călătorie cu               P     Avionul Tren Masina

 Nevoie de transport de la / la aeroport*   Da

    Autobuz/autocar      

Nu
* Un transport (shuttle) de la și la aeroportul din Stuttgart va fi organizat pe miercuri febr. 4 și pe duminică, februarie 8.

Pret: €10 pentru dus-intors. Dacă aveți nevoie de transport, va rugam sa ne trimite informațiile dvs. de
călătorie complet cât mai curând posibil, dar cel târziu până la 14 decembrie!

ASIGURARE DE CĂLĂTORIE:  Această secțiune trebuie completată *:
   am asigurare de călătorie                   va aranja pentru asigurare de călătorie
* Fiecare participant trebuie să aibă grijă de / asigurare sale. Verifica prevederi de asigurări de sănătate locale pentru excursii în străinătate

Atenție: Primul venit, primul servit: Aplicați cât mai curând posibil - spațiul este limitat! 
Dar nu mai târziu de: 14 decembrie 2014 
NOTĂ: cererile terziu va fi taxat suplimentar cu 30 €.

Eu sunt:     Masculin  Femeie
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