
 

 odin@dodin.co.il והפקות ייעוץ אודין: מארגנת חברה

 
 האגן ורצפת לאורוגינקולוגיה הישראלית החברה של השנתי כינוסרישום ל

 יעקב זכרון, אלמא במלון, שבת עד חמישי ימים, 2017 למאי 6-4
 

 הרישום על בסיס כל הקודם זוכה. –היות ומס' המקומות מוגבל 
 
 

 
 

  

   קסוחדר דל סיקחדר קל  רישום לכנס כולל שהות במלון:

  3300 ₪ 2700 לזוגחדר  חבר בחברה לאורוגינקולוגיה ₪  

  ₪ 2600 ₪ 2000 בודדלדר ח 
     

  3800 ₪ 3200 לזוגחדר  חבר בחברה לאורוגינקולוגיה אינו ₪  

  ₪ 3100 ₪ 2500 בודדלדר ח 
     

 :2700 ₪ 2100 לזוגחדר  מתמחים ₪  

  ₪ 2000 ₪ 1400 בודדלדר ח 
     

 .בכנס השתתפות - הרישום כולל:
 .במלון פנסיון חצי בסיס על אירוח -
 .הערב ארוחות בשתי חופשי ויין בירה -
 .כולל בנות/בני זוג ,הכנס שעות כל לאורך כיבוד -
ללא  י מסורת יכולים להישאר עד צאת השבתביום שבת )שומר 14:00עזיבת מלון בשעה  -

 ספת תשלום(.תו
. בערב שישי ביום במלון הופעה -

https://www.elmahotel.co.il/eventpage.aspx?lang=heb&ID=1471&n=0 
  

 עם דפנה.ליצור קשר  –תוספת ילדים  - תוספות:
 (.50%הנחה של לאדם ) ₪ 45עלות כרטיס  –הופעה במלון ביום חמישי בערב  -

https://www.elmahotel.co.il/eventpage.aspx?id=1470&lang=heb&n=0 
     
     
     

  (שישי)יום אחד   (חמישי ושישי)יומיים  וללא ארוחות ערב:ללא לינה  לכנסרישום 

 400 600 מומחים  

 200 300 ופיזיותרפיסטיות יותחא  

 חינם ינםח מתמחים  

    
 .בכנס השתתפות - הרישום כולל:

 .הכנס שעות כל לאורך כיבוד -

https://www.elmahotel.co.il/eventpage.aspx?lang=heb&ID=1471&n=0
https://www.elmahotel.co.il/eventpage.aspx?id=1470&lang=heb&n=0


 

 odin@dodin.co.il והפקות ייעוץ אודין: מארגנת חברה

 טופס הרשמה 

 9261566-08או בפקס:  odin@dodin.co.ilולשלוח במייל לדוא"ל:יש למלא את הפרטים 

  077-4261566, 050-4559633פרטים נוספים בטלפון: 

 נא למלא את הפרטים בכתב יד ברור וקריא

 פרטי המשתתף:

  ד"ר   פרופ' 

 שם משפחה:___________________ שם פרטי: ________________________

 _______________________מחלקה:   ___מקום עבודה: _________________

  תפקיד: ____________________

 עבודה  בית כתובת למשלוח חשבונית: 

 מספר ___________ רחוב: ____________________________________

 __יקוד ___________ת.ד. _________יישוב____________________________

 נייד: _________________  טל. עבודה________________

 קס_________________ פ

 _________________________@________________________דוא"ל:____

 

 את התוספות X -נא לסמן ב

 , מס' אנשים _____ארוחת צהרים יום שישי 

 _____שבת. מס' אנשים ארוחת צהרים יום  

 עזיבה בצאת שבת בתוספת תשלום 

 הופעה יום חמישי  

 

 ______________ ₪: סה"כ לתשלום

 

     ישראכרט ויזה   נא לחייב אותי בכרטיס האשראי: 

 מס' הכרטיס ______________________________________________ 

 ____ספרות בגב הכרטיסCVV (3 _______ )       _____/___תוקף הכרטיס__

 שם בעל הכרטיס ____________________מספר ת.ז. ____________________

 חתימה:_____________________ תאריך:____________

 

     כמות וסוגי החדרים מוגבלים, כל הקודם זוכה.


