
 

Data: 25 iunie – 29 iunie  

Locaţia: Mamaia,  

Hotel Palas  4*   

Costul: 400 ron/pers. 

(cazarea, prânz şi 

conferință)  

Pentru inscrieri va rugam sa contactati urmatoarele persoane: 

 Elena Nini:   

- 0762 673 247 

- 0747 844 264  

- 0722795557 

 Cornelia Maftean  (pentru zona Moldova, Ucraina si 

Republica Moldova), dupa ora 18: 

- 0745048768   

- 0734998008  

 

 

Conferinţa cuprinde sesiuni 

de învăţătură, sesiuni speciale 

adresate femeilor căsătorite, 

fetelor, femei singure, femei a căror 

soţi nu au o relaţie cu Hristos, 

marturii de vieţi transformate si 

misiune, timp de părtăşie în grupe 

mici şi ateliere de rugăciune.  

O echipă specială de 

consiliere va fi  la dispoziţia 

femeilor.  

. 

DESTINE MĂREŢE ŞI  

RĂZBOIUL SPIRITUAL 

Scriitoarea creştină, LIGIA SEMAN si 
echipa de organizare-  te invităm cu drag 
să fii alături de noi la conferinţa naţională 

cu tema: 

 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ PENTRU 
FEMEI ŞI FETE       
MAMAIA 2013 

 

 



 

ATENŢIE! Programul a fost conceput în aşa fel încât să oferim şi timp suficient pentru a 
ne bucura împreună de ambianţa marii. De aceea, înscrierea Dvs la conferinţă implică 
respectarea programului şi a conditiilor stabilite de organizatori. Nu se admit întârzieri sau 
plecări mai devreme. 

Ligia şi Tibi Seman 

Conferinţa 
începe marti – 25 
iunie, ora 16.00 şi 
se va încheia 
 sambata – 29 
iunie, ora 12.00 

Înregistrarea şi 
cazările se vor face 
între orele 10.00 – 
14.00 – marti, 25 
iunie, la Hotel Palas, 
Mamaia, Constanţa in 
baza cartii de 
identitate. 

Nu vor fi paturi 
suplimentare in 
camere. Vor fi doar 2 
persoane in camera. 

 
 

Detalii 

organizatorice: 

Având în vedere că locurile sunt limitate (mai puţine ca 
anul trecut) – ele se vor ocupa în ordinea achitării sumei la 
termenul stabilit. 
 DETALII PLATA: 

- 200 ron se vor achita până pe 10.05.2013 
- 200 ron se vor achita până pe 03.06.2013 

 
CONT BANCAR: 
Titular cont:Seman Timotei, Hunedoara, 
IBAN:RO81BTRL06301201B98796XX  
Cu menţiunea „donaţie conferinţă”. 

 
    După efectuarea fiecărei plăţi vă rugăm să ne trimiteţi 
pe email:  

 suma care aţi achitat-o  

 persoana/persoanele pentru care aţi făcut plata 

 grupa de părtăşie la care doriţi să participaţi, şi naume: 
a. femei căsătorite cu soţi credincioşi 
b. femei căsătorite cu soţi necredincioşi 
c. femei văduve 
d. tinere necăsătorite 

 
    Avansul nu se va restitui având în vedere faptul că 
locurile au fost rezervate.   
 

Nota  din partea  
Hotel Palas: 

 
Facilitati copii: 
-  1 copil cu vârsta cuprinsă 
între 0 – 7 ani, beneficiază de 
gratuitate în condiţiile în care 
se folosesc paturile existente 
-  copilul cu vârsta peste 7 
ani, va achita tariful întreg de 
adult (400 lei/sejur), pentru 
aceasta - părintele respectiv, 
mama va prezenta actul 
doveditor al copilului. 

Pentru persoanele care 
doresc să vină mai repede de 
începerea conferinţei sau să 
rămână după terminarea 
evenimentului – se poate 
găsi cazare la un preţ 
acceptabil la vilele din 
Mamaia Nord. Hotel Palas 
oferă un tarif de 
50euro/cam/noapte. 

 

Cum se ajunge la 
Hotel Palas? 

Din gara Constanţa, luaţi 
microbusul spre Mamaia 
Nord şi spuneţi la şofer să 
oprească la Hotel Palas-
Pelican. Microbusele circulă 
foarte des în acea perioadă. 

 


