
BEST Training Week ediția a IX-a 

-regulament- 

  

ORGANIZATOR: Asociația Board of European Students of Technology Brașov 
  
Categorie: ONG/Educație Complementară/Dezvoltare studenți. 
  
Tema generală: Soft skills 
  
Mod de înscriere: Aplicarea se face pe site, la sesiunile disponibile până la data limită. 
Confirmarea va fi făcută telefonic de către organizator. 
  
REGULAMENT PE SCURT: 

●  Participanții trebuie să fie studenți ai Universității “Transilvania” din Brașov și să 
dețină un carnet de student care să ateste acest lucru. 

● Participarea este gratuită. 
● Perioada de înscriere se incheie pe 19.03.2017 
● Participanții se pot înscrie la una sau mai multe sesiuni de training și vor fi acceptați 

în limita locurilor disponibile. 
● Pot participa la eveniment doar persoanele care au fost contactate de către 

organizatori. 
 
REGULAMENT EXTINS: 
 
 Art.1 Condiții generale 

Evenimentul “BEST Training Week” este organizat de către Asociația Board of 
European Students of Technology Brașov, denumit în continuare "Organizator", cu sediul în 
Brașov, Str. Universității, nr. 1, Cămin 15, Cam. 510, Tel: 074 117 1457, e-mail: 
brasov@BEST.eu.org. 

Evenimentul se va desfășura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu 
pentru toți participanții. Regulamentul este oficial și  va fi făcut public conform legislației 
aflate în vigoare.  
Art. 2 Locul de desfășurare al evenimentului 
     Evenimentul va avea loc Aula Universității Transilvania, Brașov. 

mailto:brasov@BEST.eu.org


  
 
  Art.4 Înscriere 

Evenimentul “BEST Training Week” se desfășoară exclusiv pentru studenții 
Universității Transilvania. 

Persoanele care vor să participe la eveniment trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: 

●  să fie studenți ai Universității “Transilvania” din Brașov și să dețină un carnet de 
student care să ateste acest lucru. 

● să aibă o adresă de e-mail validă 
● să acceseze site-ul evenimentului(www.BESTbrasov.ro/btw) regăsit de asemenea și 

pe pagina Facebook BEST Brașov. 
● să se înscrie la eveniment prin intermediul formularului prezent pe site-ul 

evenimentului 
● să participe la eveniment doar dacă a primit confirmarea de participare. 

 
Prin înscrierea la eveniment, participantul garantează: 

-vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte; 
-acordul privind înscrierea și conduita exemplară în cadrul evenimentului organizat de 
Asociația Board of European Students of Technology Brașov în conformitate cu prevederile 
Legii în vigoare. 
      Un participant poate fi respins în orice moment dacă Asociația Board of European 
Students of Technology Brașov observă orice fel de comportament considerat nepotrivit 
pentru evenimentul și prezentul regulament. 
      Asociația Board of European Students of Technology Brașov consideră înscrierea la 
eveniment ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la 
participant adevărate și corecte. 
  
 Art.5 Dreptul de participare 

● Membrii Asociației Board of European Students of Technology Brașov au dreptul de 
a participa la acest eveniment. 

● Înscrierile se pot face oricând pana la 17.03.17  
● Se poate înscrie orice student, indiferent de facultate sau specializare. 

  
 Art.7 Amânarea / Întreruperea evenimentului 

Evenimentul poate fi amânat / întrerupt în cazuri excepționale sau printr-o decizie a 
Organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul pe pagina de Facebook BEST Brașov. 
  

http://www.bestbrasov.ro/btw
https://www.facebook.com/BESTBrasov


Art.8 Acord de principiu 
Înscrierea și participarea la eveniment reprezintă acceptul în totalitate a condițiilor 

prezentului regulament și eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor. 
  
Art.9 Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la eveniment se vor rezolva 
pe cale amiabilă. 

Organizatorul nu își va asuma nici o răspundere cu privire la pretețiile terților sau ale 
instiuțiilorr asupra înscrierilor participanților. Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a 
elimina un participant, dacă va considera că acesta are un comportament neadecvat. 

Asociația Board of European Students of Technology Brașov își rezervă dreptul de a 
șterge postări/comentarii ce lezează imaginea Asociației Board of European Students of 
Technology Brașov sau a participanților înscriși 
      Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul livrat și pentru 
utilizatorii înscriși la acest eveniment, ori pentru consecințele care decurg din această 
acțiune. 
      Pentru mai multe informații referitoare la eveniment vă rugăm să ne scrieți la adresa de 
e-mail: brasov@BEST.eu.org. 
  
 
 


