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 טופס הרשמה ותשלום                           
 CMEיחידות  5השתתפות בכנס מקנה **                                     

 
 events.co.il-www.instyle :באתראפשרית  ינותלולהרשמה לכנס 

 03-6431704ע"י מילוי הפרטים בטופס זה ושליחתם לפקס               או
 6934102ת"א  44רח' טאגור  לפקודת "חברת אינסטייל איוונטס בע"מ", : למשלמים בצ'ק

 18/10/2015-ו 17/9/2015שתי המחאות שוות לתאריכים : 

 שליחת פקס בלבד ללא משלוח צ'ק/פרטי אשראי אינה מהווה הרשמה לכנס ואינו מבטיח שריון חדרים      

 דיאנהעדנה//אסתי 03-6426616 –לבירורים  ןטלפו

 ............................................... שם פרטי  .............................................  פרופ'/ד"ר/מר/גב' שם משפחה

 ..............................פרטי  ......................................  נוסףמ. עבודה  .................... ........  ראשי עבודה מקום

 .................................................................................... דוא"ל  …..…….....……………… סלולרי טלפון

 ............................................  כתובת למשלוח דאר  .......................................  תחום עיסוק באורתופדיה

 ..................  תוקף  ................................................................................... מס' כ.אשראי )מלבד דיינרס(

       2/  1מס' תשלומים    ......................................  תעודת זהות  ..................... ספרות בגב הכרטיס

 

 את בחירתך V-נא סמן/ני ב                                                     

 מלון דן פנורמה מלון דן כרמל תפוסת חדרים/השתתפות
 מתמחה מומחה / אחר מתמחה מומחה / אחר 

הרשמה 
 מוקדמת

 11/9/15עד 

  1,600  1,200  1,200  800 חדר יחיד

  1,800  1,400  1,400  1,000 חדר זוגי

  500  300  500   300 לינהללא השתתפות 

הרשמה 
 תוחרמא

 12/9/15מה 

  1,800  1,400  1,400  1,000 חדר יחיד

  2,000  1,600  1,600  1,200 חדר זוגי 

  700   500  700   500 ללא לינההשתתפות 

 ₪   800  ₪  800 אחד בחדרעד ילד (, 2-12ילד בחדר הורים )

 ₪   950  ₪  950 (, עד אחד בחדר12)מגיל מבוגר שלישי בחדר 

 ₪   160  ₪  150 (למבוגר ארוחת צהרים בשבת )בתשלום נוסף

  ₪  110 ₪   100 (2-12 -ארוחת צהרים בשבת )בתשלום נוסף לילד

 טיול מודרך ממונע בשבת לעכו )בהרשמה מראש.
 מבוגר/ילדל₪  40משתתפים(  30מותנה במינימום 

 40  ₪X  ____משתתפים 

  ותכ על"הס 

  אנא הקדימו להירשם. מספר החדרים מוגבל                                                     
 בחיוב מלאימים לפני הכנס  0-7בין  /ח"ש 200דמי ביטול  בסך  15.10.15 עד/ עלות ללא 11.9.15 עד: ביטול השתתפות

 ______________________________________________________________________: בקשות מיוחדות

 אינן כרוכות בתשלום/    מותנות בהרשמה מראש לצורך היערכות/    מהלך הכנס ביום ו'במתקיימות   :ותנאסד
 סדנאות. ה 3 -כל שתתף בוכל להכל רופא י                

   (טרימקו חברת בחסות) למפרקים הזרקות   

   ד"ר עידו ציון -אורתופדיים ואביזרים מדרסים 

   יבש דיקור (IMS)- ד"ר אהרון פיינסטון             

 
 -אורתופדיה עכשווית

 בקהילה םעם הפנים לאורתופדי
 דן כרמל, חיפהמלון      
 1520 ראוקטוב 42-22, בתש-ימים ה'
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