
      Curs Special cu ocazia Crăciunului 
                     Sibiu, 15 – 18 decembrie 2022 

  

... Dacă doriţi să petreceţi ajunul sărbătorilor de iarnă  
                      în  stil QilinGong … 

  

… aveţi ocazia unică, în felul ei, de a învăţa să vă bucuraţi de energiile speciale ce vor apare in 

această perioadă - acelea ale solstiţiului de iarnă şi ale Crăciunului - sub îndrumarea directă a 

Maestrului Lin Kai Ting.  

Anul acesta am fost invitati din nou, în zile de decembrie, în minunata sală de la Împăratul 

Romanilor ... la Sibiu 

Doritorii beneficiază de preturi speciale pentru cazare, dacă telefonand la hotel, mentionati ca 

participati la cursul de  Qigong.      http://sibiu.imparatulromanilor.ro  

La acest curs se poate participa fizic, la Sibiu sau online, pe zoom.us ! 

 

                     Curs Special cu ocazia Crăciunului 
                             Sibiu, 15 – 18 decembrie 2022 

 Notă:   Pentru participarea la acest curs trebuie indeplinite anumite conditii!!! 

1. La acest curs pot participa numai persoanele care au participat fizic sau online și 
astfel au beneficiat de iniţiere în qigong de la Maestrul Lin Kai Ting, în cadrul unui 
curs sau al uneia dintre taberele de vară QilinGong, din România, Italia, Bulgaria, 
sau Germania. 

2. Condiția esențială este practica anterioară (2 ședințe), chiar și numai online sau 
în oricare dintre sălile de practică QilinGong, începând de astăzi (5 decembrie) și 
până în prima zi a cursului (indiferent de oraș, sală sau trainer). 

3. Dacă se participă fizic la acest curs, Adeverința medicală și Declarația sunt 
absolut necesare și trebuie să fie datate după 15 Octombrie anul curent (valabile 
pentru acest curs, maxim 2 luni).  

            Program          Adresă            Preț           Modalități de plată            Anulare inscriere           Info >>  

IMPORTANT:  La acest curs nu pot participa persoanele suferind de psihoze, afecţiuni grave în stadiu 

avansat (cancer, insuficienţă renală, insuficienţă hepatică), boli contagioase, afecţiuni cardiace severe 

(insuficienţă cardiacă şi respiratorie, infarct miocardic, stenoze, cei cu stimulatoare, proteze valvulare, 

valve implantate etc) 

ATENȚIE!  În timpul sarcinii, femeile având o sarcină mai mare de patru luni, nu pot participa  la 

nici una dintre activitățile de qigong din cadrul federației. 
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Perioada:    15 – 18 decembrie 2022 

Locaţia: Hotelul “Împăratul Romanilor” 

            -  la etajul I -                 

Adresa:   Str. Nicolae Bălcescu nr. 4   

Program:  Joi orele 17:30 – 21:30 
                 Vineri orele 17:30 - 21:30 
                 Sâmbăta şi duminica orele 13:30 - 18:30 

Preţ:  790 lei  

Pentru înscriere este necesar să aveţi Cont 
QilinGong 

 

  

Declaratie Stare Sanatate 
Adeverinta Medicală  

Acordul GDPR 

ATENTIE:   Persoanelor care nu indeplinesc conditiile de participare, nu li sa va permite accesul la curs, chiar 
dacă au achitat. Sumele trimise se vor returna în contul bancar, mai putin comisioanele aferente! 
 
Pentru participare online pe zoom.us, datele de conectare, respectiv  Meeting ID and Passcode se vor primi 
pe e-mail,  în prima zi a cursului, cu condiția îndeplinirii condițiilor de participare. 
 

Termenul limită pentru înscrieri este 14 decembrie ora 22:00 
. Nu se poate veni direct la curs, fără înscriere prealabilă online! 

  

  Inscrierile online se pot face numai dacă vă înscrieți în prealabil la SPA-Cr sau  SPOL-Cr (Sala de 
Practică Anterioară/ online Curs Master)  din contul dvs. QilinGong 

(aceasta este o cerință a sistemului, pentru a putea face vizibil cursul în contul dvs QilinGong – în 
momentul de față ne confruntăm cu unele mici probleme la sistemul de inscrieri! 

                      

AdeveAcordul GDPRrința edic   ală                        Declaratie Stare Sanatate  

   
 Modalităţi de plată 

Se va achita fie în numerar la sosire, fie prin transfer bancar în contul Asociatiei de Qigong Sibiu - vezi mai 
jos, Detalii Plată  

           Ultima zi pentru efectuarea plații prin transfer bancar este miercuri 14 decembrie 2022. După această dată se 
va achita numai în numerar. 

• Detalii pentru plata prin OP  sau depunere directă în contul bancar  

ASOCIAŢIA DE QIGONG - SIBIU  
CF: 12856431  
IBAN: RO21 RNCB 0227 0360 5032 0001 
BCR – Sibiu           
cu specificaţia: Contribuţie prelegeri Qigong – numele practicantului (obligatoriu!)  

 
Important!   Vă rugăm să trimiteţi dovada efectuării plăţii fie prin e-mail la:  qilingongsibiu@yahoo.com , 
sau register@qilingong.com imediat după efectuarea plății.  
 
 Meeting ID and Passcode se vor trimite prin e-mail în prima zi a cursului, celor ce vor participa online (pe 
zoom.us), cu condiția îndeplinirii condițiilor de participare. 
Anularea înscrierii  
Anularea înscrierii se va face on line, din contul dvs QilinGong. 
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În cazul renunţării la curs se va rambursa suma achitată dacă aceasta este anunţată cu cel puţin 5 zile înainte 
de începerea cursului. După această dată se va rambursa suma achitată mai puţin 20%. 

În caz de forţă majoră vă rugăm să contactaţi  conducerea Federaţiei  
  

Info      Sibiu – dl. Eugen Boldea sau București – dna. Melania Țiulete 

 

E-mail:   qilingongsibiu@yahoo.com             Adeverința Me Declaratie Stare Sanatate dicală 

                  register@qilingong.com                                              Adeverinta Medicală   

Telefon:  Eugen Boldea - 0769 055 997     
                Melania Țiulete – 0769 055 995     Acordul GDPR 

Federatie:  Monica Onea - 0769 055 990  

IMPORTANT:  La acest curs nu pot participa persoanele suferind de psihoze, afecţiuni grave în stadiu 

avansat (cancer, insuficienţă renală, insuficienţă hepatică), boli contagioase, afecţiuni cardiace severe 

(insuficienţă cardiacă şi respiratorie, infarct miocardic, stenoze, cei cu stimulatoare, proteze valvulare, 

valve implantate etc) 

ATENȚIE!  În timpul sarcinii, femeile având o sarcină mai mare de patru luni, nu pot participa  la 

nici una dintre activitățile de qigong din cadrul federației. 
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