הקונגרס ה 15-של הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים

– International Human Rights and Israel
?Politicization or a Complex Reality
 19-22בנובמבר  ,2014אילת
טופס הרשמה
הכנס כולל:
טיסות הלוך ושוב :שדה דב/נתב"ג < אילת < שדה דב/נתב"ג
העברות באילת
 3לילות במלון על בסיס לינה וארוחת בוקר
אירוע פתיחה :נאום וקוקטייל
מושבים :יום סמינר הכולל קפה ועוגה וארוחת צהרים קלה ,חצי יום סמינר כולל קפה ועוגה
ארוחת ערב מיוחדת במדבר
ארוחת ליל שבת
** האירועים – פרט לאירוע הגאלה במדבר – ייערכו במלון דן אילת
מידע כללי:
המחירים נקובים בשקלים
תעריף הרשמה מוקדמת :המחירים נכונים עד ל 20-באוגוסט ויהיו גבוהים ב 5%-החל מה 21-באוגוסט
מועדי טיסות) 19/11 :הלוך( ו) 22/11-חזור(:
נתב"ג< אילת  ,12:50אילת< נתב"ג 19:30
שדה דב< אילת  ,14:30אילת< שדה דב 18:30
זמני הטיסות הינם באחריות חברת התעופה

המחיר בשקלים

מלון דן אילת
אדם בחדר זוגי
חדר יחיד
₪ 3,725
₪ 5,185

מלון דן פנורמה )מס' חדרים מוגבל(
אדם בחדר זוגי
חדר יחיד
₪ 3,160
₪ 4,280

תנאי תשלום וביטול:
על מנת להבטיח לעצמך חבילת כנס יש לשלוח מקדמה בגובה  25%מהעלות .את ההפרש נחייב החל מיום 1
בספטמבר .2014
ביטול השתתפות עד  7באוגוסט – המקדמה תוחזר במלואה.
•
על ביטול השתתפות בין  8באוגוסט ל 1-בספטמבר יחולו דמי ביטול בגובה  25%מהסכום הסופי.
•
•
על ביטול השתתפות בין  2בספטמבר ל 25-בספטמבר יחולו דמי ביטול בגובה  50%מהסכום הסופי.
על ביטול השתתפות החל מה 26-בספטמבר לא יינתן החזר כספי.
•
נא למלא את הטופס בכתב ברור ולשלוח ל:

info@platinum-tours.com

לידי אורי שחף  /שלי בכר ,טל) 03-5365054 .שלוחה  ,(2פקס03-5365057 .
או למלא און ליין בכתובתwww.mat.co.il/hwT :
פלטינום כנסים ואירועים טל03-5365054 .
www.hiperactivi.co.il www.platinum-tours.com

הבחירה שלי :מלון ) ( דן אילת  ( ) /דן פנורמה
חדר ) ( זוגי  ( ) /ליחיד
סה"כ נרשמים_________ :

סכום כולל בשקלים__________ :

פרטי הנרשמים:
שם פרטי________________________ :

שם משפחה________________________________ :

כתובת מלאה _________________________________________ :טלפון_____________________ :
דוא"ל _____________________________________________ :סלולרי_____________________ :
בן/בת לוויה:
שם פרטי________________________ :

שם משפחה________________________________ :

כתובת מלאה _________________________________________ :טלפון_____________________ :
דוא"ל _____________________________________________ :סלולרי_____________________ :

לבקשות מיוחדות )לגבי זמני טיסות וכד'( נא לפרט כאן___________________________________ :
____________________________________________________________________________________

נא חייבו את כרטיס האשראי  ( ) :ויזה ) ( מסטרקארד ) ( אמריקן אקספרס ) ( דיינרס
מס' הכרטיס _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ CVVתוקף___________________________ :
)ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית .לפרטים יש לפנות לפלטינום(
בסכום של _________ ש"ח ) 25%מהסכום הסופי(
שם בעל הכרטיס ____________________________ :ת.ז .בעל הכרטיס________________________ :
טלפון ____________________ :כתובת______________________________________________ :
תאריך __________________ חתימה___________________________ :

פלטינום כנסים ואירועים טל03-5365054 .
www.hiperactivi.co.il www.platinum-tours.com

