
 

 

  

  טופס הרשמה

  

  שם משפחה: _________________________שם: ________________

  

  :)/י את בחירותיךןנא סמ( אירועי הכינוס

 יום רביעי 29 בנובמבר

  ח."ש__ אנשים = _____  X  300  (  ) אירוע פתיחה במלון מצודת דוד, כולל קוקטייל         

  בנובמבר 30יום חמישי, 

  ח"ש__ אנשים = _____  X 150  הפסקת קפה וארוחת צהרים לן ון ליר, כול(  ) יום הרצאות במכו

  ח"ש__ אנשים = _____  X 250      (  ) ערב גאלה בבית שמואל, כולל מוסיקה חיה

  בדצמבר 1יום שישי, 

  ח"ש__ אנשים = _____   X  80    (  ) חצי יום הרצאות במכון ון ליר, כולל הפסקת קפה

  

 אירוח במלון מצודת דוד:

  (לאורחי המלון תהיה הסעה לאירועים השונים)על בסיס לינה וארוחת בוקר האירוח הינו * 

ימי הכנס משתתפי הכנס ועבור מספר חדרים מוגבל, ללהינם  המחירים המוזלים: לתשומת לב* 

 .רגילמלון התעריף היחושבו לפי . לילות נוספים  29/11-2/12/17 - בלבד

 תאריכי שהות רצויים:

  עה:____________________ תאריך עזיבה:_________________________תאריך הג

  בקשות מיוחדות מהמלון (בגדר בקשה בלבד):_________________________________

 תעריף מוזל למשתתפי הכנס עבור ימי הכנס:

  ש"ח _ ____ לילות = ___ X   520                                          יחידל(  ) חדר 

  ח"__ לילות = ______ ש X   550                          (להקיף בעיגול)    TWIN(  ) חדר זוגי/

 תעריף רגיל ללילות נוספים:

  ח"ש__ לילות = ______  X 1474                                  יחידל(  ) חדר 

  ש"ח __ לילות = ______ X 1515                         (להקיף בעיגול)     TWIN(  ) חדר זוגי/

  תוספות      

  ש"ח__ אנשים = _____  X   315    (  ) ארוחת יום שישי במלון (לאורחי המלון בלבד)

  

  ח"ש_____ __                      סה"כ לתשלום 



 

 

  

  

  

  חברת דיריגומחלקת הרישום של לוח לולש באופן ברור וקריאהפרטים את נא למלא 

 pro.com-registration@dirigo וא"ל דבאמצעות או  7797647-09בפקס 

  .2017לנובמבר  15טפסי רישום יתקבלו עד לתאריך 

 09-7797645  -לבקשות מיוחדות ניתן גם לפנות טלפונית  

    נרשמ/ת: 

  שם פרטי (אנגלית) __________________  (אנגלית) _____________________  שם משפחה

  ישוב:____________ מיקוד: __________  כתובת: _______________________________

  סלולרי:__________________________  מס' טלפון: _____________________________

  ____דוא"ל:________________________________________________________________

  אדם נוסף:   

  שם פרטי (אנגלית) __________________  (אנגלית) _____________________  שם משפחה

  ישוב:____________ מיקוד: __________  כתובת: _______________________________

  סלולרי: _________________________  מס' טלפון: _____________________________

  ______________________________________________________________דוא"ל:_____

   תשלום:אופן 

  

  ₪סכום לתשלום: ____________ תשלום אחד באשראי מסוג:_____________ 

  

  __________________ת"ז: ___________    __: _______________________שם בעל הכרטיס

  

  ______/ ______   תוקף:   _  _ _  _  / _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _ :   הכרטיס מספר

 

CVV )3 (ספרות בגב הכרטיס :___________  

  

  ______________________חתימה: ___   _תאריך: ________________________

  תנאי תשלום וביטול

אלו מעבר למספר הנרשמים הראשונים. לא נוכל להתחייב למחירים  120- המחירים שלהלן מובטחים ל .1

 .האמור

 בדבר מחירים מיוחדים לסטודנטים ולעובדי מדינה נא פנה אלינו. .2

 התשלום הינו באשראי בלבד. .3

 9-באוקטובר ל 16בין   ללא  חיוב דמי ביטול. -לאוקטובר 15ביטול הרשמה עד ליום  :דמי ביטול .4

  .100%דמי ביטול מלאים בסך  - בנובמבר  10- המ .50%דמי ביטול בסך  -בנובמבר 


