
CONFERINȚA NAȚIONALA A FEMEILOR,
MAMAIA 2016

Scr i i toarea creş t ină ,  L IGIA SEMAN ş i  echipa de
organizare ,  te  inv i tă  la  confer in ţa na ţ ională  cu  tema:

2 7  I U N I E  -  1  I U L I E

h t t p : / /www . l i g i a s eman .wo rdp r e s s . c om/

COMOARA MEA, CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

ECHIPA de SLUJIRE: Ligia Seman, Rodica Baciu, Rodica Volintiru, Mirela
Petan, Angela Ţiprigan, Tatiana Petric, Lidia Mihăilescu, Summer Macsim,
Elena Nini si profesorii de studiu inductiv al Bibliei din Republica Moldova.



  La sosire se vor plăti materialele conferinței - 20 RON /pers.  Se vor caza câte 2 persoane în cameră.
Locurile se ocupă în ordinea efectuării plăţii. Înregistrarea şi cazările se vor face între orele 9.00 –

14.00, luni, 27 iunie, la Hotel Palas şi Siret, pe baza cărţii de identitate.
Conferinţa va începe LUNI, 27 iunie, 16:30 şi se va încheie VINERI, 1 iulie, 12:00.

Cei cazati in alte locuri platesc 40 RON pentru materialele si intrare conferinta.
ATENŢIE! Programul a fost conceput în aşa fel încât să oferim şi timp suficient pentru a ne bucura

împreună de ambianţa mării. De aceea, înscrierea dvs la conferinţă implică respectarea programului
şi a conditiilor stabilite de organizatori. Nu se admit întârzieri sau plecări mai devreme.

TERMENE DE PLATĂ
Până în 25  aprilie, jumătate

din sumă:
275 RON ptr. Hotel Palas
215 RON ptr.Hotel Siret

Până în 25 mai, a doua
jumătate:

275 RON ptr. Hotel Palas
215 RON ptr. Hotel Siret

Este binevenită efectuarea
plăţii sumei integrale a

conferinţei ptr. cine poate să
achite toată suma odată.

DETALII PLATA
Banca Transilvania, cont IBAN:
RO79RNCB0162127202270001

ASOCIATIA CRESTINA ARIPI
VINDECATOARE,

Cu menţiunea:
Donaţie Conferinţă

DUPĂ EFECTUAREA
fiecărei plăţi:
Trimiteţi pe emailul:

conferintafemei2011@yahoo.com
cu nr. documentului de plată,

numele întreg şi clar ptr. fiecare
persoana ptr.care aţi plătit; suma
achitată, oraşul & judeţul de unde
sunteţi dvs. si persoanele ptr care

aţi achitat.

Facilităţi copii

CAZARE & COSTURI

Hotel Palas 4****  550 RON
Hotel Siret 3***  430 RON

Pentru înscrieri, vă rugăm să ne confirmaţi prin email sau telefon:
conferintafemei2011@yahoo.com. Sunati intre orele 10-21

Pentru HOTEL SIRET: Daniela Olaru, tel: 0770.843.469
Pentru HOTEL PALAS: Ani Olteanu, tel: 0773.394.622

care îşi
însoţesc soţiile
la conferinţă

vor fi şi
seminarii
specifice

predate de
profesorii de
studiu biblic

(bărbaţi).

Pentru
bărbaţiiHotel Palas 4**** 1 copil între 0 – 7 ani, cazare gratuită, fără a

beneficia de paturi suplimentare sau masă; Peste 7 ani - tarif
întreg de adult 550 RON/sejur

Hotel Siret 3*** 1 copil între 0 – 7 ani, cazare gratuită, fără a
beneficia de paturi suplimentare sau masă; între 7-14 ani 215
RON; copiii peste 14 ani tarif întreg de adult 430 RON/sejur.

Pentru fiecare copil se va prezenta în mod obligatoriu
certificatul de naştere. Daca aveti mai mult de un copil

înscrierile vor fi in limita locurilor.

Pentru copiii avem scoala duminicala (inclus invatatorul,
materialele didactice si gustari) -40 RON pentru 4 zile.


