
Conferința va cuprinde: 

 3 nopți la hotel de 3 sau 4 stele în Sibiu, cu mic dejun inclus 

 Masa asigurată după desfășurarea programului (3 x cină, 2 x prânz) 

 Evenimentele zilnice și excursia, conform celor prevăzute în programul alăturat (pot interveni însă mici schimbări de program!)  

 Volumul cuprinzând prelegerile conferinței pentru fiecare participant  

 Traducere simultană a conferinței 

 

Indicații importante:  

1. Nu se percepe taxă de participare.  

2. Costurile de drum până la și de la Sibiu (biletele de avion sau ale altor mijloace de transport) până la locul desfășurării conferinței 

vor fi suportate de participanți, cu excepția referenților. 

3. Datorită numărului limitat de participanți, rezervarea este confirmată după înscriere (prin fax, email sau poștă). Participarea la 

conferință va fi confirmată de organizatori până la 28 februarie, prin email.  

4. Nu pot fi asigurate meniuri vegetariene la toate mesele organizate. În restaurant, băuturile vor fi plătite de către participanți.  

 

Formular de înscriere 
La colocviul de teologie „Sfinții și cultul sfinților în Răsărit şi Apus“ organizat de 

Institutul Germano-Român „Ex fide lux”  

pentru Teologie, Știință, Cultură și Dialog  

în cooperare cu Mitropolia Ardealului și Academia Evanghelică Transilvania 

11-14 mai 2018 
 

Vă rugăm să confirmați participarea până cel târziu 25 februarie 2018 prin 

email, fax sau poștă, la adresa: 
 

„Ex fide lux – Deutsch-Rumänisches Institut“ 

Pfarrer Prof. h. c. Dr. Jürgen Henkel 

c/o Pfarramt Erkersreuth 

Lindenfelsstr. 2 

95100 Selb-Erkersreuth 

Tel. +49 9287 / 2470; Fax +49 9287 / 890 994; Mail: henkel@exfidelux.de     

 

Prin prezenta solicit înscrierea la colocviul teologic din 11-14 mai Mai 2018 și mă oblig să particip la acesta.  

Numele participantului (participanților): …………………………...………………………………………………………………..... 

Telefon:   ……………………………………..……… @: ……………….....……….….……………………………………... 

Adresă / Institutie: ...……………………………………………………………………………………………………………………. 

Vă rugăm bifați: cameră single:  O cameră dublă: O Nu am nevoie de cazare: O  

 

Celor care participă la conferință sosind din altă țară decât România, recomandăm să încheie o asigurare 

medicală în străinătate și/sau o asigurare de returnare a cheltuielilor de transport (bilet avion), în cazul în care 

conferința va fi anulată cu puțină vreme înainte de data programată.  

Prin prezenta renunț(ăm) la orice pretenții adresate organizatorilor, în cazul schimbărilor de program. 

 

 

 

………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

Localitatea, data, semnătura 

mailto:henkel@exfidelux.de

