
AMiCUS 2014 - Lisabona 
Formularul de aplicare (EUD Participanții)

Vă rugăm să completați toate informațiile solicitate.Cuplurile: Fiecare participant completează un formular de cerere. 
Nota 1: Puteți imprima fisa si trimite-l la respectiva adresa Uniunii / Conferință  sau trimite acest fișier prin e-mail la departamentul 
            de Tineret a Uniunii / Conferință (a se vedea lista de la Amicus pagina web).
Nota 2: Vă rugăm să indicați în mod clar AMICUS formula de mai jos (toate inclusive inclus mincare / numai congresul). 
Nota 3: Vă rugăm să verificați cerințele de viză pentru a evita probleme cu vamale.
Nota 4: Asigurați-vă că aveți o asigurare de călătorie valabil.

Prenume: ................................................. Nume: .............................................................
Adresa: ..................................................................................................................................
Oraș:  .................................................  Tara:  .............................................................
Mobil Tel.: ................................................. Email: .............................................................
Nașterii zzllaaaa: ........................................ NaἪionalitate: .............................................................
Cuplu: Numele soἪului  .........................................

Nu e nevoie de traducere     Nevoie de traducere ´n...................................

Mea AMiCUS Congresul formula: 

 Formula 1 “All Inclusive (tot inclus)” / Price €150.-

     Formula 2 “Mincara inclus” / Price €80.-

     Formula 3 “Numai Congresul” / Price €40.-
Pentru detalii a se vedea informații : www.amicus-eud.org

Alergie/intoleranἪŁ alimentare:
[Congresul Meniul este vegetarian, alte nevoi declarat aici]

Traducere: (NotŁ: Congresul Limba englezŁ este)

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

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

   De acord să sprijine toate activitățile și să respecte filosofia de Biserica AZS în timp ce
      atenția AMiCUS 2014 Lisabona. 

Seminar Preferințe: 
Congresul vă oferă posibilitatea de a participa la diferite seminarii. Pentru planificarea programului seminar vă rugăm 
să alegeți cele TREI care v-ar pleca a participa la cel mai multe:

    William Cork: Working with Those of Other Beliefs / Lucrul cu cei de alte credințe

    Valerie Dufour: Creation and Health /Creatia și Sănătate

    James Gibson: Toward a Responsible Theory of Creation /Spre o teorie responsabil de Creație

    Derek Morris: Transformed by God‘s Word /Transformat de Cuvântul lui Dumnezeu

    Timothy G. Standish: Design in the Fossil Record / Proiectare în fosile gasite

    Randy W. Younker: The Creation Debate within Adventism / Dezbaterea Creație în adventism

ASIGURARE DE CĂLĂTORIE:  Această secțiune trebuie completată *:

   Ia asigurare de călătorie                   va aranja pentru asigurare de călătorie
* Fiecare participant trebuie să aibă grijă de/asigurare sale. Verifica prevederi de asigurări de sănătate pentru excursii în străinătate.

Întoarceți-vă la: Adresa ta de Departamentul de Tineret a Uniunii sau de e-mail
(pentru a se vedea adresa www.amicus-eud.org/registration) 

Atenție: Primul venit, primul servit: Aplicați cât mai curând posibil - spațiul este limitat! 
Nu mai târziu de: vineri, 25 iulie 2014
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