










IPA REGIUNEA 3 BIHOR 

Oradea, str. Universității nr.2 
CUI 17651143 
BANCA TRANSILVANIA 

CONT RO21BTRLRONCRT0P97207801 

 
 

      FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
LA « CUPA LOTUS », EDIŢIA a XVII-a, 18 – 21 Mai 2022 

 
 

1. Cupa Lotus -35  Cupa Lotus +35  Cupa Lotus +45 
2. Oraşul...............................................................................................................................................….. 
3. Ţara........................................................................................................................................... 
4. Numele Echipei ....................................................................................................................... 
5. Datele de contact ale asociaţiei…........................................................................................... 
6. Reprezentantul delegaţiei : ....................................................................................................... 
7. Număr telefon și adresa de e-mail : ........................................................................................ 
8. Număr total delegaţie : ......................................................................................................…. 
9. Oferta de pachete (cazare, mic dejun, cina și acces piscine hoteluri): 

 
Hotel President****: nr total persoane……..X 1330 lei/pers/dublă standard = 

Hotel President Business****: nr total persoane……X 1430 lei/pers/dublă superior = 

Hotel President SPA****: nr total persoane……X 1430 lei/pers = 

Hotel Continental Oradea****: nr total persoane……X 860 lei/pers = 

Hotel Padiș Băile Felix***: nr total persoane……X 850 lei/pers= 

Hotel Santana**: nr total persoane……X 770 lei/pers= 

Hotel Ami***: nr total persoane……X 850 lei/pers= 

Hotel Aqua 1 Mai***: nr total persoane……X 950 lei/pers= 

Hotel Bulevard Oradea***: nr total persoane……X 760 lei/pers= 

 
Plata cazării se va face integral până la data: 18.04.2022 
Plata taxei de participare, în valoare de 500 lei, până  la data: 18.04.2022 

Plăţile se vor face online pe datele regiunii trecute în antet, cu menţiunea ca atunci când completaţi ordinul de 
plată să treceţi numele echipei şi genul de plată (exemplu: taxă înscriere „Steaua Oradea” sau contravaloare 
cazare pachet President) 

 
Vă rugăm ca documentul să fie semnat de 2 persoane : 
 
1. Nume şi prenume 2. Nume şi prenume 
Tel. : Tel. : 
e-mail : 
adresă : 
Semnătura : 
Stampila Asociaţie (dacă este cazul) 
 

e-mail : 
adresă : 
Semnătură: 

* Prezentul document va fi semnat în original, scanat şi trimis prin mail la: ipabihor3@iparomania.ro sau la fax 
0259-476039 şi reprezintă un contract între părţi cu toate consecinţele juridice legale. 

 Reprezentant : 
   Bogdan Adrian – vicepreşedinte 
 Tel : 0751.221517 
 e-mail: ipabihor3@iparomania.ro 

website:www.ipabihor3.ro 


