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Sunați-ne: +40 31 630 2116

Informații pentru înscriere
Cine poate aplica?
Programele sunt valabile pentru studenții de 16 ani sau mai 
mult la data începerii cursului.
Cum puteți să vă înscrieți?
Studenții pot trimite detaliile de înscriere la EF prin 
telefon, online, prin poștă sau la un birou EF. Organizatorul 
acceptă înscrierea, trimițând studentului o confirmare 
și o declarație inițială. În momentul înscrierii, o taxă de 
înscriere nerambursabilă de 135 EUR pentru cursurile de 
scurtă durată și 195 EUR pentru cursurile de lungă durată și 
o taxă de protecție împotriva anulării de 85 EUR trebuiesc 
plătite împreună cu un depozit rambursabil de 500 EUR 
(acolo unde este cazul).
Ce este inclus în taxa de curs?
- Curs la alegere (timpul total de școlarizare variază în 
funcție de tipul de curs)
- Cameră comună în casă la o gazdă cu mic dejun și cină 
de luni până vineri și toate mesele în weekend sau în 
rezidențe atent selectate.
- Acces Wi-Fi în campusul internațional EF
- Suport digital pentru învățare
- Teste de amplasare și progres
- Certificat de Curs EF și Raport de Absolvire EFSET
- Acces la Portalul Campus Connect EF de la înscriere
- Pre și post-curs online până la trei sau șase luni (în 
funcție de curs)
Taxa de curs cuprinde două elemente: Taxa de școlarizare 
(40%) pentru lecții și Taxa pentru serviciile pentru 
studenți (60%) pentru alte articole inclusiv cazare într-o 
Casă Locală.
Întrucât serviciile incluse în prețul cursului variază în 
funcție de destinație și de tipul cursului, informații mai 
detaliate sunt furnizate în paginile fiecărei destinații în 
această broșură. (22-49)

Ce nu este inclus în taxa de curs?
-Taxă de înscriere
-Taxă de protecție împotriva anulării
-Materiale de curs EF
-Transport local către și dinspre Campusul Internațional de 
Limbi Străine EF și transfer la și de la aeroport la cazare.
-Internet / Wi-Fi în casă sau rezidență este posibil să nu 
fie disponibil
-Taxe pentru examene externe (de exemplu, TOEFL, 
Cambridge English, etc.)
-Activități și excursii opționale
-Taxele cardului de credit
-Taxe de curierat

Modalități de plată
Taxa de curs trebuie plătită prin oricare dintre următoarele 
mijloace:
1. Prin transfer bancar în următorul cont:
Denumirea băncii: Credit Suisse
Adresa: Schwanenplatz 4, 6004
Luzern, Switzerland
Titular de cont:
EF Language Colleges Ltd
Adresa titularului contului:
Haldenstrasse 4, 6006 Luzern,
Switzerland
Cont: 303195-22-3
IBAN: CH95 0483 5030 3195 2200 3
SWIFT: CRESCHZZ80A
Număr de clearing: 4835
Monedă: Euro
2. Plata cu cardul de debit sau cardul de credit (dacă este 
disponibilă) urmând instrucțiunile EF Campus Connect. 
Vă rugăm să rețineți că plata în numerar nu poate fi 
acceptată. Plății cu cardul de credit i se vor aplica legile și 
reglementările locale.

Plan de plată
Studenții vor primi o confirmare de rezervare la înscriere 
și o factură pentru prima plată de 200 EUR, datorată 
la o zi de la înscriere. O a doua factură pentru 20% din 
suma totală va fi primită la 15 zile după data de înscriere, 
scadentă la 30 de zile după ce a fost trimisă. O a treia 
factură pentru suma rămasă va fi emisă cu 80 de zile 
înainte de plecare, scadentă cu 30 de zile înainte de 
plecare. Pentru plățile întârziate, EF își rezervă dreptul de a 
percepe o taxă de întârziere de 100 EUR. 
În cazul în care data de plecare este în mai puțin de 80 
de zile o factură pentru suma totală va fi eliberată către 
student, scadentă cu 30 de zile înainte de plecare.
În cazul în care data de plecare este în mai puțin de 30 
de zile, o factură pentru suma totală va fi eliberată către 
student, scadentă la 24 de ore după primire.
În caz de neplată sau de întârziere, EF are dreptul de a 
rezilia contractul.
Înscrierilor efectuate în termen de 30 de zile de la data 
începerii cursului li se vor fi percepe o taxă suplimentară 
de curierat nerambursabilă de 85 EUR. Plata întregii taxe 
de curs se datorează în ziua înscrierii.
Orice oferte promoționale confirmate la momentul 
rezervării rămân valabile pentru studentul care păstrează 
planul inițial de plată și nu reduce durata programului 
rezervat.

Ofertă de zbor gratuită
EF contribuie cu maximum 1000 EUR la costul zborului 
studentului către și de la destinația cursului acestuia 
pentru cursuri intensive și cursuri de pregătire pentru 
examene - de 12 săptămâni sau mai mult.
Studenților li se va percepe costul complet al contribuției 
de zbor EF dacă își schimbă cursul optând pentru un 
curs general sau de bază sau dacă cursul este terminat 
și a durat mai puțin de 12 săptămâni. Suprataxele pe 
combustibil și taxele de aeroport nu sunt incluse, iar oferta 
poate fi anulată fără notificare suplimentară.

Polița de asigurare pentru călătorie
Toți studenții trebuie să aibă o poliță de asigurare pentru 
călătorie, care să includă răspunderea medicală și 
personală minimă. EF are o poliță de asigurare pentru 
călătorie în grup personalizată de la furnizorul de asigurare 
Erika Insurance Ltd., în cadrul căreia EF Education First 
Ltd. și EF International Language Schools Ltd. sunt 
asigurate. Această poliță de asigurare este inclusă în 
rezervare și va face parte din suma totală percepută 
studentului (85 EUR pentru primele două săptămâni, 
apoi 40 EUR pentru fiecare săptămână suplimentară.) 
Acoperirea oferită de asigurare include boală / accident, 
repatriere, întrerupere, furt, întârziere și răspundere. 
Termenii compleți de asigurare pot fi găsiți pe www.
erikainsurance.com. Un student care dorește să renunțe 
la această asigurare trebuie să completeze formularul EF 
privind documentul de asigurare și să furnizeze EF o copie 
a poliței de asigurare alternative în limba engleză cel târziu 
cu 15 zile înainte de data scadenței facturii finale. Studenții 
care se înscriu la o școală EF din Australia sunt obligați 
de guvernul australian să obțină o asigurare medicală 
de la o companie australiană. EF poate oferi studenților 
pentru cumpărare BUPA Private Insurance. Contactați-ne 
pentru mai multe informații. Părinții și tutorii studenților cu 
vârsta sub 18 ani (19 ani pentru studenții care călătoresc 
la Vancouver, Canada) trebuie să semneze un formular de 
acceptare de îngrijiri medicale în caz de nevoie.

Protecție împotriva anulării
Protecția împotriva anulării EF este disponibilă la înscriere 
și este taxată ca o taxă unică, nerambursabilă de 85 
EUR. Aceasta acoperă anulările înainte de plecare din 
cauza unei boli sau a bolilor din familia studentului. 
Documentația unui medic este necesară în termen de 10 
zile de la revendicare.

Cazare
Cazarea EF este disponibilă începând cu duminica de 
dinainte de data începerii cursurilor până sâmbătă de 
după încheierea cursului. Studenții ar trebui să aranjeze 
deplasarea pentru a sosi / pleca în aceste zile, deoarece 
sosirea mai devreme sau mai târziu la cazare poate 
necesita taxe suplimentare.

Programul cursurilor și prezența la cursuri
Cursurile sunt oferite la toate campusurile de limbi 
internaționale EF în seturi de câte 5 zile de luni până 
sâmbătă, între orele 8:00 și 20:00. Lecțiile de limbă 
străină EF durează cel puțin 40 de minute fiecare și sunt 
deseori ținute în blocuri de 2 x 40 minute. Pentru a primi 
Certificatul de Curs EF și a menține statutul de viză, 

studenții EF trebuie să aibă o prezență de cel puțin 80%.

Pauze școlare și sărbători publice
În zilele de sărbători publice, campusurile internaționale 
ale EF vor fi închise, iar lecțiile din aceste date nu vor fi 
completate la o dată ulterioară. Cazarea rezervată este 
disponibilă studenților în timpul pauzelor școlare și a 
vacanței. Numărul pauzelor școlare la fiecare campus 
internațional de limbi străine EF poate varia.

Nivelele cursului
Înainte de curs, studenții trebuie să efectueze un test de 
plasament în Portalul EF Campus Connect pentru a-și 
evalua competența de limbă. Rezultatele vor fi folosite 
pentru a plasa elevii la nivelul corect de curs. 
Atunci când un campus internațional de limbi EF are 
un nivel de limbi de cinci studenți sau mai puțin, EF își 
rezervă dreptul de a combina studenți de niveluri diferite 
în aceleași clase.

Materiale de curs EF
Materialele de curs EF sunt necesare pentru a urma 
programele de curs EF. Prețurile materialelor de curs EF 
sunt următoarele:
Cursuri de engleză:
Săptămânile 1-6: 45 EUR; săptămâni 7-12: 85 EUR,
săptămânile 13-18: 135 EUR
* fiecare interval de șase săptămâni suplimentare: 35 EUR
Engleza pentru Afaceri: 20 EUR
Cursuri non-engleză:
Săptămânile 1-9: 75 EUR; săptămânile 10-18: 145 EUR;
săptămânile 19-27: 195 EUR
* fiecare interval de șase săptămâni suplimentare: 65 EUR

Serviciu web EF Campus Connect și lecții online
Toți studenții EF primesc un cont online pentru EF Campus 
Connect. Orice corespondență, fotografii și alte materiale 
folosite pe EF Campus Connect vor fi considerate 
personale și EF nu va accepta nicio responsabilitate 
pentru corespondență și media. Părinții / tutorii legali ai 
studenților cu vârsta minoră care călătoresc cu EF își dau 
acordul pentru ca studentul să utilizeze serviciul web și 
aplicația web EF Campus Connect.
Toți studenții înscriși la un curs EF general sau intensiv de 
engleză vor avea acces la materialul cursului online de 
la înscriere, pe parcursul cursului și timp de 3 luni după 
terminarea cursului lor pentru EF Engleză Generală și 6 
luni pentru programele EF Engleză intensivă. Studenții 
înscriși la cursuri de alte limbi decât engleză vor avea 
acces la materialele online în timpul cursului. Excepție de 
la acest lucru sunt Școlile EF de Limbi Străine din Dubai, 
Lisabona, Tokyo, Shanghai și Seoul, unde lecțiile online 
sunt înlocuite de lecții conduse de profesori.

Lecții de interes special (lecții SPIN)
Exemplele de lecții SPIN diferă de la un campus 
internațional EF la altul și pot fi modificate în funcție de 
disponibilitate.

Garanția de învățare EF
Acoperirea costurilor studentului în Garanția de învățare 
EF se aplică numai taxei de școlarizare.
Studenții care aleg să continue studiul gratuit sub garanția 
de învățare a EF sunt responsabili pentru toate celelalte 
costuri, inclusiv, taxele de cazare, mese, călătorie, viză etc.
Dacă reglementările privind vizele interzic unui student 
să-și extindă șederea în țara de studiu, pot continua să 
studieze engleza gratuit atunci când se întorc acasă online 
la EnglishLive.com cu cursuri conduse de profesori.

Stagiu sau experiență de voluntariat
Programul EF de Stagiu sau Experiență de Voluntariat 
este disponibil la o taxă suplimentară de 475 EUR. În 
această taxă este inclus un program de pregătire și până 
la 100 de ore de muncă neplătită cu normă parțială sau 
experiență voluntară. Programele de stagiu și experiență 
de voluntariat variază în conformitate cu reglementările 
privind vizele și, prin urmare, nu sunt garantate tuturor 
studenților.

Sosiri și transferuri la aeroport
Taxa pentru un transfer opțional între aeroportul de sosire 
și destinație este listată în paginile 22 - 49. Aceasta 
acoperă costurile de administrare, comunicare, așteptare 
și transport. Serviciul de transfer este oferit între orele 
7:00 și 21:00 ora locală duminică. Dacă studenții ajung 
la altă oră, EF poate aranja un transfer special la un 
cost suplimentar de 50 EUR. Dacă mai mulți studenți 
sunt așteptați în același timp, poate exista o perioadă 
de așteptare înainte de transfer. Dacă mai puțin de trei 
studenți au rezervat servicii de transfer către aceeași 
destinație în același timp, EF poate anula serviciul de 
transfer la propria discreție. În astfel de cazuri, studentul 
va fi informat cu minimum trei zile înainte de începerea 
cursului, iar EF va rambursa orice sumă plătită pentru un 
astfel de serviciu de transfer anulat. EF nu poate fi făcut 
responsabil pentru întârzierile la preluare cauzate de trafic, 
construcția drumurilor sau accidente.

Modificări înainte și după data începerii cursului
Studenții care solicită schimbarea destinației, tipului de 
curs, data de începere sau tipul de cazare după înscrierea 
inițială vor trebui să plătească imediat o nouă taxă de 
rezervare de 75 EUR. EF își păstrează dreptul de a face 
modificări la destinație, tip de curs, data de începere 
sau tipul de cazare cu până la 20 de zile înainte de data 
începerii cursului.
Studenții care doresc să facă modificări la cursul lor 
după data începerii vor suporta o taxă de schimbare de 
75 EUR. Un student care dorește să își schimbe un curs, 
de ex. de la un curs intensiv la un curs general sau la o 
destinație mai puțin costisitoare nu va primi o rambursare 
pentru diferența de preț dintre două cursuri. Studenții care 
consideră că cursul sau alte servicii achiziționate de la EF 
nu se desfășoară conform acordului trebuie să informeze 
EF, fără întârziere, în scris, prin reprezentantul EF din țara 
lor de origine.

Anulări înainte de începerea programului
Studentul poate anula programul în orice moment înainte 
de începerea programului, în condițiile plătirii taxelor, așa 
cum se arată mai jos.
Toate anulările trebuie făcute în scris către cel mai apropiat 
birou EF, reprezentantul local EF sau directorul școlii EF. În 
toate cazurile, taxa de înscriere, taxa de protecție împotri-
va anulării și taxa de curier sunt nerambursabile.
Anulările tardive trebuie făcute înainte de ora 17 (ora 
Europei Centrale) în ziua de vineri anterioară datei de 
începere a programului dvs. pentru a obține rambursarea 
transferurilor rezervate.

Pentru toate destinațiile, cu excepția SUA:
Dacă un student anulează cu 45 de zile sau mai mult 
înainte de începerea programului, taxa de curs va fi 
rambursată, cu excepția depozitului de program. Taxa de 
înscriere, taxa de curierat și taxa de protecție împotriva 
anulării nu vor fi rambursate. Depozitul de program va fi 
rambursat dacă cererea de viză a studentului este refuzată.
Dacă un student anulează cu 16 până la 44 de zile înainte 
de plecare, taxa de școlarizare este complet rambursabilă. 
EF va păstra 40% din taxa de serviciu pentru studenți 
(max. 2500 EUR) pentru a acoperi costurile de cazare și 
servicii pre-plătite.
Dacă un student anulează cu 15 zile sau mai puțin înainte 
de plecare, EF va păstra 50% din taxa de școlarizare. EF 
va păstra, de asemenea, 40% din taxa serviciilor pentru 
studenți (maxim 2500 EUR) pentru a acoperi costurile de 
cazare și servicii pre-plătite.

Pentru destinații în SUA:
• Dacă un student anulează cu 45 de zile sau mai mult 
înainte de începerea programului va primi o rambursare 
completă a taxei de curs, cu excepția taxei de înscriere, 
a taxei de curierat, a taxei pentru protecția anulării și a 
depozitului de program. Depozitul de program va fi ram-
bursat dacă cererea de viză a studentului este refuzată. 
Suma maximă reținută de EF va fi de 500 EUR.
• Dacă un student anulează cu mai puțin de 45 de 
zile înainte de plecare, EF va reține 500 EUR pentru a 
acoperi costurile administrării locuinței. EF va păstra, de 
asemenea, o sumă maximă de 500 EUR pentru taxa de 
înscriere, taxa de curierat, taxa de protecție împotriva 

anulării și depozitul de program. Depozitul programului 
va fi rambursat dacă cererea de viză a studentului este 
refuzată.

Anulare înainte de începerea cursului, în timp ce sunteți 
în SUA pe I-20 Visa
În cazul în care un student intenționează să intre în Statele 
Unite cu o viză I-20 obținută prin EF și ulterior anulează 
înainte de începerea cursurilor programate sau nu 
participă niciodată la cursuri, EF va păstra:
Pentru un program mai mic de 12 săptămâni, toate taxele 
de școlarizare de până la patru săptămâni și 500 EUR 
din taxa de serviciu pentru studenți pentru a acoperi 
taxa de administrare a locuințelor nerambursabile. EF va 
păstra, de asemenea, o sumă maximă de 500 EUR pentru 
taxa de înscriere, taxa de curierat și taxa de protecție 
pentru anulare.
Pentru un program de 12 săptămâni sau mai mult, toate 
taxele de școlarizare de până la șase săptămâni și 500 
EUR din tariful serviciilor pentru studenți pentru a acoperi 
taxa de administrare a locuințelor nerambursabile. EF va 
păstra, de asemenea, o sumă maximă de 500 EUR pentru 
taxa de înscriere, taxa de curierat și taxa de protecție 
împotriva anulării.

Retrageri după începerea cursului
Dacă studentul dorește să se retragă din cursul său după 
sosirea la Campusul Internațional de Limbi, studentul 
trebuie să informeze directorul școlii EF și să semneze 
o copie a formularului de notificare a schimbării 
cursului. Rambursările sunt efectuate de biroul EF sau 
de reprezentantul unde s-au plătit taxele de curs. Data 
retragerii este definită ca ultima zi de participare la curs. 
În SUA, studentul va fi retras automat dacă nu participă la 
cursuri timp de 30 de zile consecutive.

Pentru toate destinațiile, cu excepția SUA:
Toate retragerile trebuie să fie făcute în scris. După 
sosirea la campusul EF Language, studentul trebuie să 
dea un preaviz de cel puțin patru săptămâni pentru a 
primi o rambursare completă a taxei de curs pentru toate 
săptămânile rămase după această perioadă de preaviz. 
Studentul va primi o rambursare completă a taxei de 
curs pentru toate săptămânile rămase după perioada de 
preaviz de patru săptămâni. EF nu este obligat să restituie 
taxele studenților ale căror cursuri sunt încheiate din cauza 
încălcării politicilor de disciplină și / sau de participare 
scrise ale EF sau a legilor locale, statale sau federale.

Pentru destinații în SUA:
Pentru retrageri în orice moment din primele patru 
săptămâni, EF poate păstra taxa de curs aplicabilă 
primelor patru săptămâni. EF va păstra taxa integrală 
pentru cursuri mai scurte de patru săptămâni. În plus, 
EF va reține până la 500 EUR (250 EUR în California) 
în alte taxe nerambursabile, cum ar fi taxa de înscriere, 
taxa de curierat și protecția de anulare. Rambursările 
proporționale vor fi calculate săptămânal. La stabilirea 
numărului de săptămâni, EF va lua în considerare o 
săptămână parțială la fel ca și în cazul în care s-a finalizat 
o săptămână întreagă, dacă studentul a fost prezent cel 
puțin o zi în timpul săptămânii programate.
Pentru retrageri după primele patru săptămâni, dar înainte 
sau după jumătatea cursului (50% din durata totală rezer-
vată a cursului sau după 60% din durata totală a cursurilor 
din California), EF va păstra toate taxele pentru curs.
Taxele diferite de cele de școlarizare: costurile 
suplimentare, cum ar fi materialele de curs, bilete de 
autobuz, transferurile de la aeroport nu sunt rambursabile.
În California, studenții care se retrag de la curs în prima 
săptămână vor primi o rambursare completă a taxelor de 
școlarizare. Rambursările pentru cursurile din SUA vor fi 
emise în termen de 45 de zile 
(30 de zile în California) de la ultima zi de participare.
Un student care dorește să schimbe un curs intensiv 
pentru un curs general sau să schimbe destinația pentru o 
destinație mai puțin costisitoare nu va primi o rambursare 
pentru diferența de preț dintre două cursuri.
Studenții care percep că, cursul sau alte servicii 
achiziționate de la EF nu se desfășoară în conformitate cu 
acordul trebuie să informeze EF fără întârziere, în scris, 
prin reprezentantul EF din țara de origine.

Modificările făcute de EF înainte de începerea cursului
EF își rezervă dreptul de a face modificări ale termenilor 
programului. Dacă EF trebuie să aducă modificări 
majore programului, EF va informa studentul cu privire 
la modificările propuse și la impactul asupra prețului, 
dacă este cazul.
Din ziua notificării și pentru o perioadă de 48 de ore, 
studentul poate:
Accepta modificările propuse
Accepta un program de înlocuire din EF care este 
echivalent sau similar în ce privesc standardul și prețul la 
data modificării, dacă EF este în măsură să ofere unul; sau
Anula programul fără a fi nevoit să plătească nicio taxă 
de reziliere.
Dacă studentul nu informează în timp util EF despre deci-
zia sa de a accepta schimbarea, de a accepta un program 
de înlocuire sau de a anula programul, se va considera că 
acesta a acceptat astfel de modificări.

Codul de conduită al studenților
Studenții sunt de acord să respecte regulile de conduită 
ale studenților și alte politici în timp ce sunt înscriși în 
programele EF. O conduită necorespunzătoare include, 
dar nu se limitează la o activitate sau comportament ilegal 
care perturbă în mod deliberat mediul de învățare sau 
dăunează proprietății EF sau proprietatea colegilor de 
clasă. Studenții care încalcă acest cod de conduită vor fi 
expulzați sau suspendați din program și în afara SUA nu va 
fi emisă nicio rambursare.

Pașaport și viză
Fiecare student este responsabil pentru a avea un 
pașaport valabil și orice viză aplicabilă.

Politici specifice destinației
Pentru studenții care studiază în Australia, Noua Zeelandă, 
British Columbia (Canada) și Singapore, se aplică 
proceduri suplimentare de admitere. Prin urmare, vor 
fi furnizate politici locale suplimentare atunci când veți 
întreba despre călătoria dvs. Studenții cu vârsta sub 18 ani 
care călătoresc în British Columbia (Canada) pot fi obligați 
să plătească o taxă de tutore.

Legi specifice pentru studenții din: Australia, Noua 
Zeelandă și Singapore
În Australia, în conformitate cu Legea ESOS, taxele dvs. 
sunt protejate în conformitate cu schema națională TPS 
în cazul în care EF International Language Campus nu 
își îndeplinește obligațiile. Vă rugăm să găsiți mai multe 
informații pe www.tps.gov.au. De asemenea, sunteți 
supuși reglementărilor incluse în legile din Australia privind 
protecția consumatorilor.
În Noua Zeelandă, în conformitate cu secțiunea 253 (1) din 
Legea educației, toate taxele studenților sunt protejate în 
cazul în care Campusul Internațional de Limbi Străine EF 
nu mai poate să ofere un curs la care studentul este înscris.
În Singapore, în conformitate cu schema de certificare 
EduTrust, taxele studenților sunt protejate în conformitate 
cu sistemul de protecție a tarifelor (FPS) adoptat de școală.

Validitatea prețurilor din broșură
Prețurile publicate în această broșură se bazează pe 
cursurile de schimb valutare în vigoare la data scrierii 
(1 iunie 2019). Prin urmare, acestea sunt supuse unor 
modificări cu până la 20 de zile înainte de plecare, în cazul 
în care rata de schimb între EURO și moneda țării din 
Campusul Internațional EF de Limbi Străine se schimbă 
semnificativ.
Prețurile din această broșură sunt valabile până la lansarea 
unei noi versiuni a broșurii sau până la 30 septembrie 
2020.

Date personale
Datele cu caracter personal ale studentului, cum ar fi 
datele furnizate de aceștia în formularul de cerere, vor 
fi prelucrate de către EF pentru finalizarea rezervării, 
furnizarea produselor și serviciilor solicitate (inclusiv 
acoperirea asigurării de călătorie), furnizarea de servicii 
pentru clienți sau oferirea de alte elemente care sunt 

necesare pentru a executa contractul dintre student și EF.
EF poate împărtăși datele cu caracter personal ale 
studentului cu filialele lor corporative, persoanele care 
gestionează cererile și alți parteneri de afaceri atât în, cât 
și în afara Spațiului Economic European (SEE) / Elveției. 
EF a instituit garanții adecvate pentru transferurile de date 
cu caracter personal ale studentului în afara SEE / Elveției, 
inclusiv clauzele standard de protecție a datelor adoptate 
de Comisia Europeană. EF și afiliații săi pot utiliza, de 
asemenea, datele personale ale studentului, în combinație 
cu informații despre acestea obținute din surse terțe, 
pentru a comercializa produsele și serviciile EF, inclusiv 
promoții speciale bazate pe interesele studentului.
Studentul are dreptul, în orice moment, să-și retragă 
consimțământul sau să obiecteze în legătură cu folosirea 
de către EF a datelor sale personale în scopuri de 
marketing direct, contactând EF la adresa de mai jos.
EF va păstra datele personale ale studentului atât timp cât 
este necesar pentru scopurile pentru care au fost colec-
tate sau în conformitate cu limitele de timp prevăzute de 
lege și de bunele practici de piață, cu excepția cazului în 
care este necesară păstrarea în continuare pentru respec-
tarea unei obligații legale. EF va păstra datele cu caracter 
personal în scop de marketing până când studentul își va 
retrage consimțământul.
Dacă studentul ar dori o copie a informațiilor pe care EF 
o deține despre acesta sau o copie a clauzelor standard 
de protecție a datelor, sau ar dori să rectifice sau să 
șteargă datele cu caracter personal sau să restricționeze 
prelucrarea datelor cu caracter personal sau să se opună 
altfel prelucrării lor de către EF, sau să utilizeze dreptul 
său la portabilitatea datelor, vă rugăm să contactați 
Organizatorul (controlorul de date) la adresa Selnaustrasse 
30, CH-8001, Zurich, Elveția sau prin intermediul 
formularului disponibil online pe www.ef.com. În cazul 
în care studentul ar dori să depună o plângere, se poate 
contacta autoritatea de supraveghere din țara sa de 
origine. Vă rugăm să consultați politica de confidențialitate 
a EF disponibilă pe www.ef.com/legal/privacy-policy/ 
pentru a citi toate informațiile despre modul în care EF 
prelucrează datele dvs. personale și drepturile dvs.

Material de fotografie și film
Studentul sau părintele / tutorele acestuia acceptă că EF 
poate în mod liber și în scopul promovării produselor și 
serviciilor EF să folosească fotografii, filme și materiale 
sonore:
• Care au fost create în timpul cursului la care a participat 
elevul/studentul și îl includ,  
• Care au fost create de elev/student în timpul cursului și 
au fost încărcate pe site-urile sau aplicațiile EF sau
• Care au fost încărcate pe rețelele de socializare de către 
elev/student, precum Instagram și Twitter, sub hashtag-ul 
#EFMoment, #EF4ever sau alt hashtag inventat sau 
promovat de EF

Răspundere și forță majoră
EF nu va fi răspunzător pentru pierderi, daune, 
inconveniențe, întârzieri în performanță sau nerealizare în 
legătură cu furnizarea de bunuri sau servicii din cauza unor 
cauze care depășesc controlul rezonabil al EF, inclusiv, 
dar fără a se limita la: incendiu; dezastru natural; acte de 
guvernare; eșecul furnizorilor sau subcontractanților; litigii 
de muncă sau tulburări civile; activități criminale, teroriste 
sau amenințate de orice fel; urgențe de sănătate publică; 
orice act neglijent sau intenționat sau nerespectarea 
obligațiilor de către o parte terță; sau orice altă cauză 
în afara controlului direct al EF. Aceste condiții nu vă 
afectează drepturile definite de legile privind protecția 
consumatorilor din țara dvs. de origine.

Erori tipografice
EF își rezervă dreptul de a corecta erorile tipografice și nu 
este limitat de inexactități evidente.

Organizator
Toate programele de călătorie și limbi străine sunt 
organizate și vândute de EF Education First Ltd, Elveția. 
EF Education First Ltd este deținătorul poliței de asigurare 
pentru călătorie prin grupul Erika Insurance Ltd.
EF Language Colleges Ltd promovează călătoriile și pro-
gramele lingvistice organizate și vândute de EF Education 
First Ltd, Switzerland.

Legea guvernantă
Acest acord este reglementat de legile Elveției, fără a 
ține cont de posibile conflicte de legislație. Orice litigiu 
sau cerere care rezultă din sau în legătură cu acest acord 
trebuie soluționat de o instanță situată în Elveția.

Reclamații
Orice reclamații trebuie adresate mai întâi personalului de 
la destinație, astfel încât problema să poată fi rezolvată. 
Participanții care consideră că serviciile achiziționate de la 
EF nu se desfășoară în conformitate cu acordul trebuie să 
informeze EF fără întârziere, în scris către reprezentantul 
EF din țara lor de origine.

Zboruri
Dacă EF rezervă zboruri la cererea unui student, studentul 
acceptă și este de acord să respecte politicile, termenii 
și condițiile companiei aeriene. EF nu este responsabil 
pentru modificările programului de linie aeriană sau pentru 
modificările de orar din motive mecanice, meteorologice, 
litigii de muncă sau întârzieri legate de capacitatea 
de zbor.
Orice taxe pentru compania aeriană pentru o nouă 
rezervare, redirecționare sau anulare a zborului din 
dorința clientului de a schimba programul, destinația, 
data de începere a cursului sau durata acestuia sunt 
responsabilitatea clientului. EF își rezervă dreptul de 
a percepe o taxă din motive de creștere a tarifelor de 
combustibil pentru companiile aeriene și a impozitelor 
guvernamentale care nu sunt sub controlul EF. 

Datele de începere a cursului
Cursuri intensive, generale și cursuri de examen în:
Londra, Cambridge, Brighton, Manchester, Eastbourne, 
Boston, Chicago, Santa Barbara, Seattle, Honolulu, 
Toronto, St. Julian’s, Munchen, Paris, Barcelona, Playa 
Tamarindo, Roma, Auckland, Sydney, Perth, Singapore, 
Los Angeles, Insula Vancouver, Lisabona: 
2020: Ianuarie 13, 27; Februarie 10, 24; Martie 9, 23; 
Aprilie 6, 20; Mai 4, 18; Iunie 1B, 15B, 29B; Iulie 6*B, 
13B, 20*B, 27B; August 3*B, 10B, 24; Septembrie 7, 21; 
Octombrie 5, 19; Noiembrie 2, 16, 30; Decembrie 14, 28
* - cu excepția Sydney, Auckland și Perth
B - datele de început pentru cursurile de bază în toate 
destinațiile de mai sus, cu excepția Perth, Sydney și 
Auckland. 
Cursuri intensive, generale, de examen și cursuri de bază 
pentru Perth, Sydney și Auckland:  
2020: Ianuarie 6, 13, 20, 27; Februarie 3, 10, 17, 24; Martie 
2, 9, 16, 23
Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublin, New York, Miami 
Beach, San Diego, San Francisco, Vancouver, Cape Town, 
Brisbane Madrid, Malaga, Berlin, Nisa, Shanghai, Tokyo, 
Seoul, Dubai, Moscova§, Playa del Carmen§:
2020: Ianuarie 6, 20; Februarie 3, 17; Martie 2, 16, 30; 
Aprilie 13, 27; Mai 11, 25B; Iunie 8B, 22B, 29*B; Iulie 6B, 
13*B, 20B, 27*B; August 3B, 10*B, 17B, 31; Septembrie 14, 
28; Octombrie 12, 26; Noiembrie 9, 23; Decembrie 7, 21
* - Cu excepția Brisbane și Cape Town
B - Date de început pentru cursurile de bază în toate 
destinațiile de mai sus, cu excepția Dublinului, Cape 
Town și Brisbane
§§ Prima dată de admitere este 6 Ianuarie 2020
Cursuri intensive, generale, de examen și de bază pentru 
Cape Town și Brisbane: 
2020: Ianuarie 6, 13, 20, 27; Februarie 3, 10, 17, 24; Martie 
2, 9, 16, 23
Cambridge Clare College:  
2020: Iunie 29, Iulie 6, 13, 20, 27; August 3, 10
Saint-Raphaël: 
2020: Iunie 29; Iulie 6, 13, 20, 27; August 20
Programul de Limbă în Străinătate
2020: Ianuarie 6, Aprilie 20, Iunie 15*, Septembrie 14
* Data începerii școlilor selectate. Contactați biroul local 
EF pentru detalii.



www.ef.com/campuses

51

Vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți prin e-mail sau poștă, 
împreună cu taxa de înscriere, taxa de asigurare și taxa de curierat (dacă este 
necesar) și o copie a pașaportului, la adresa de mai jos. Vă rugăm să completați acest 
formular cu majuscule.

Datele dvs. personale

Masculin    Feminin
Prenume ......................................................................................................................................
Nume ...........................................................................................................................................
Adresa .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Țara ..............................................................................................................................................
Telefon .............................................................. Mobil ..............................................................
Adresa de e-mail (necesar) ......................................................................................................
Număr fax ...................................................................................................................................
Adresa de e-mail pentru a trimite factura .............................................................................
Data nașterii (zi/lună/an)................................ Țara de naștere .............................................
Cetățenie ....................................................................................................................................
Ocupația dvs. .............................................................................................................................
Numele școlii sau al angajatorului ..........................................................................................
Numele profesorului ....................................... Numele directorului
Cum ați auzit despre EF? .........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Sunteți fumător? .................................................................................................... Da    Nu
Aveți vreo afecțiune medicală în prezent/ alergii de orice fel? .....................  Da    Nu 
Dacă da, vă rugăm să specificați: ...........................................................................................

Informații despre cursul dvs.

Data de începere a cursului (zi/lună/an) ..........................Numărul de săptămâni ............
Plănuiți să dați un examen de limbă străină? .........................................................Dacă da, 
care?* ................................................................
Vă rugăm să specificați ce examen, cum ar fi TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, BULATS 
etc.
Care este nivelul dvs. la limba străină pe care o veți studia la cursul EF? ..   Începător  

 Intermediar    Avansat

Servicii opționale de călătorie EF

Doriți să cumpărați Protecția împotriva anulării participării la cursul EF? .............. Da
Doriți ca EF să vă ajute cu aranjamentele dvs. de zbor? ............................................. Da
Doriți să vă aranjam sosirea sau transferul dus-întors?       Sosire   Dus-Întors
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EF Intensiv
EF General
EF de Bază
EF Limba Engleza pentru Afaceri
Pregătire EF pentru Examen de 
Engleză Cambridge
Centru de Examen BULATS 
Pregătire EF pentru Examen IELTS
Pregătire EF pentru Examen TOEFL
Pregătire EF pentru Examen TOEIC
Pregătire EF pentru Examen GMAT
Pregătire EF pentru Examen de alte 
Limbi Străine
Programul EF Stagiu / Experiență de 
Voluntariat 
Programul EF Anul Învățării unei 
Limbi în Străinătate
Programul EF Diploma de Nivel 
Avansat
Programul EF Cariera Plus
EF Tabere și Studiouri

Vă rugăm să marcați  
completând pătratul 

Cazare

Casă Locală EF: Cameră single
Casă Locală EF: Cameră dublă

Campus EF: Cameră single

Campus EF: dublă/triplă/cvadruplă
Rezidență EF: Cameră single
Rezidență EF: dublă/triplă/cvadruplă
Apartament EF
Hotel 

Asigurare medicală de călătorie
Este obligatoriu să fiți asigurat, iar acoperirea de la Grupul de asigurare de călătorie 
Erika este inclusă pentru toți studenții EF. Dacă doriți să renunțați la această 
acoperire, va trebui să ne contactați și să trimiteți o copie a poliței de asigurare 
alternative în limba engleză.
Semnătura dvs.
Datele dvs. personale
Prin semnarea acestui formular de înscriere de către mine și părintele / tutorele meu 
legal, confirm că am citit și am înțeles informațiile din Politica de confidențialitate a 
EF disponibilă la www.ef.com despre procesarea datelor mele personale de către EF 
și eu, și părintele / tutorele meu legal acceptăm utilizarea de către EF a datelor mele 
personale în scopuri de marketing direct.
Termeni și condiții și urgențe medicale
Prin semnarea acestui formular de înscriere, autorizez EF să ia măsuri adecvate în 
caz de urgență medicală. Am citit, înțeles și am acceptat termenii și condițiile din 
broșură. (Dacă am vârsta sub [18/21], semnătura de mai jos a unui părinte / tutore 
legal va constitui, de asemenea, consimțământul necesar pentru ca eu, studentul să 
particip la toate programele EF, inclusiv la activitățile oferite la școlile EF).
Semnătura solicitantului
Data .............................................................................................................................................
Numele părintelui sau tutorelui ...............................................................................................
Semnătura părintelui sau tutorelui .........................................................................................
Data .............................................................................................................................................
(dacă aplicantul are sub vârsta de 18/21)
Trimiteți acest formular la: 
EF Language Campuses   
Adresă: Selnaustrasse 30 
Cod Poștal: CH-8001 
Oraș: Zurich      Țara: Elveția
Telefon: +40 31 63 02 116
Sau la biroul reprezentantului EF menționat pe spatele acestei broșuri.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să trimiteți un e-mail la romania@ef.com.
Recomandă un prieten! Cunoașteți pe cineva interesat de un curs de limbi străine în 
străinătate?
Prenume  ........................................................... Nume de familie ...........................................
Adresă  ........................................................................................................................................
Adresă de e-mail ........................................... Telefon mobil ...................................................
Email .................................................................. Mobile .................................... ........................

Formular de înscriere
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