
Termeni si conditii cursuri si 
seminarii Calatorii prin Sunet 

 
Cursuri, seminarii, workshop-uri, alte evenimente 

Daca va inscrieti pentru un curs sau orice alt eveniment Calatorii prin 
Sunet, asigurati-va ca ati citit si acceptat in totalitate termenii si 
conditiile de mai jos. 

Taxe de inscriere 

Inscrierile sunt limitate si vandute pe principiul primul venit, primul 
servit. In urma intentiei de participare la unul din cursurile sau 
evenimentele Calatorii prin Sunet (prin inscrierea datelor in formularul 
de inscriere), veti primi un email cu informatii referitoare la 
modalitatile de plata. 

In taxa de participare sunt incluse apa, ceaiul si cafeaua. 

Pentru rezervarea ferma a unui loc este necesara plata unui avans 
(50% din suma aferenta primului modul) cu 14 zile inainte de prima zi 
a cursului sau evenimentului. Confirmarea inscrierii o veti primi pe 
email dupa ce ne anuntati ca ati efectuat plata in avans. 

Avand in vedere locurile limitate la cursuri si evenimente, nu va putem 
confirma locul pana cand nu primim confirmarea platii. 

Important: restituiri ale taxei de inscriere sunt supuse politicii de 
anulare. Va rugam sa consultati Politica de anulare a rezervarii 
pentru mai multe informatii. 

Termen limita de inscriere 

Termenul limita de inscriere pentru fiecare eveniment este, de 
preferinta, cu 14 zile inainte de inceperea evenimentului. Va rugam sa 



va notati datele cursului sau seminarului dorit pentru a va asigura ca 
nu il pierdeti. Inscrierile si platile de tipul “last minute” vor fi luate in 
considerare in functie de disponibilitate. 

Detalii logistice 

Locul desfasurarii evenimentului este Institutul pentru Fericire din 
Bulevardul Dacia nr.14. Alte detalii logistice despre eveniment vor fi 
trimise prin email in termen de 48 de ore de la confirmarea inscrierii. 

Nota: In cazul in care locul desfasurarii evenimentului sau alte detalii 
logistice vor suferi modificari, veti fi anuntat pe email in timp util. 

Politica de anulare a rezervarii  

Intelegem ca din cand in cand pot aparea lucruri care ar putea sa va 
impiedice sa participati la un curs sau eveniment pentru care v-ati 
inscris. In cazul in care va aflati in aceasta situatie, va rugam sa ne 
contactati pentru a stabili una din urmatoarele optiuni: 

• Inlocuitor 
Trimiteti un inlocuitor pentru a participa in locul dumneavoastra. 
Va rugam sa ne anuntati numele noului participant si datele de 
contact, inainte de eveniment. 

• Transfer 
Transfer de inscriere la un alt curs care sa aiba loc in termen de 
un an de la data evenimentului initial. Va trebui sa ne anuntati de 
preferinta dvs pentru a confirma inscrierea. 

• Rambursare 
Anularile primite cu 21 de zile inainte de inceperea cursului sau 
evenimentului au dreptul la o rambursare completa. Anularile 
intre 21 si 3 zile inainte de eveniment au dreptul la o rambursare 
de 50%. Cu toate acestea, in cazul in care anulati cu mai putin de 



3 zile inainte de eveniment nu veti fi eligibil pentru orice fel de 
rambursare. 

Daca nu puteti participa la un curs sau eveniment si nu anuntati 
Calatorii prin Sunet, va fi perceputa taxa integrala de inscriere. 

Politica de anulare a evenimentelor  

Calatorii prin Sunet isi rezerva dreptul de a anula orice curs sau alt 
eveniment in cazul in care numarul minim de participanti nu este atins 
sau din alte circumstante neprevazute, pentru a evita o taxa de 
anulare de la locul de desfasurare a evenimentului. In cazul in care 
acest lucru se intampla, veti fi anuntat cat mai curand posibil si orice 
plata in avans efectuata va fi rambursata in intregime sau transferata 
catre urmatorul eveniment. 

Calatorii prin Sunet nu este responsabila pentru orice costuri sau 
cheltuieli aparute in cazul in care evenimentul este anulat sau amanat 
din cauza numarului mic de inscrieri sau alte circumstante 
neprevazute. Aceasta include taxele impuse de agentii de turism, 
companii de inchiriei auto, companii aeriene, servicii de transfer si/sau 
hoteluri. Daca e nevoie sa calatoriti pentru a participa la orice 
eveniment Calatorii prin Sunet, va sugeram sa vorbiti cu agentul de 
turism cu privire la achizitionarea unei asigurari de calatorie pentru a 
va proteja in cazul anularii, amanarii sau a unor situatii de urgenta. 
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