
 

 
מספר כרטיס האשראי   

 
 רופאי המשפחהכנס                                      

 ים המלח –" ישרוטל" מלון 2017 לאפריל  27-29
 

 טופס הרשמה

 .ונופש בע"מ" , כנסיםאירועים כנס ישראל"טופס זה לחברת  י/החזרהפרטים בכתב יד ברור וקריא ו י/מלאאנא 

 רחלי קשר: שתא ,03-9727 465טל': familymed@kenes-events.com: Email , 072-2447267פקס: 
 .09:00-15:00ה' בין השעות  –מענה יינתן בימים א' 

 02.04.2017מועד אחרון למשלוח הטופס: 
 

 

 

 .............................שם פרטי..............................................................תואר ................... שם משפחה.............

 תעודת זהות .............................................

 )נא לסמן בעיגול(......... .............................אחר .........מנהל מרפאה / עצמאי /  // מתמחה  ברפואת משפחה מומחה

 ...........................................................................................................................מקום עבודה וכתובת..........

 ......................................................................................................................................כתובת פרטית........

 ............................................................. טלפון בעבודה..........................................................טלפון בבית.......

 .........................................................................................פקס..................................................טלפון נייד ..

 .....….………....................................................................………..................……...…………דואר אלקטרוני

  במשבצת המתאימה( X-)סמן ב מאשר את השתתפותי בכנס:
 (לילות 2 עבור )המחירים כוללים מע"מ בסיס אירוח הינו פנסיון מלא

 )מספר החדרים מוגבל(.מבוגרים  3+ תינוק /  12עד גיל  ילד הינו עד זוג + מקסימום הרכב שניתן להכיל בחדרי המלון 
 

 דמי רישום ₪ 120   + ₪ 500                 בחדר                           יחיד 

 דמי רישום ₪ 120+  ₪ 1000                            זוג בחדר          

  810                            2-12ילד בחדר הורים ₪      

  1,390    בחדר הורים( 12מבוגר )מעל גיל תוספת ₪   

  90             0-2תינוק ₪       

  2,590    בחדר נפרד 2-12ילדים  2תוספת עבור ₪ 
 

   עבור החדר ישלח בסמוך למועד הכנס.אישור סופי    

 

 שומר שבת  

 ................................................................: ..............................................................................נוספות הערות
 
 
 
 

 (יש לוודא הגעת הבקשה – ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לפקס או למייל) :ביטולתנאי 
 ללא חיוב                 (כולל)  05.04.17 -עד ל

 .אשר בו חויב הלקוח בעת ההרשמה  ₪ מחיר מלא                        05.04.17-לאחר הביטול 

 

 .יום ההרשמהתשלומים שווים החל מ 3עד  אופן התשלום:
 

  קסמא דיינרס  מסטרקארד/ישראכרט ויזה   :כרטיס האשראי סוג
 

  ....... /וקף........ת ספרות בגב  הכרטיס 3

 

 

  ................................................תעודת זהות של בעל הכרטיס ....... ..........................................................שם בעל הכרטיס 

 3/      2/      1מס' תשלומים מבוקש     

 
......................סכום לחיוב...

 
  ...................................................... תאריך                                                   ................................................. חתימה

 
 
 
 
 

                   



 
 
 
 
 

 
 
 

  

 לילות על בסיס פנסיון מלא. 2האירוח הינו עבור 
אשר יישלח בדואר אלקטרוני לכתובת שתצוין ע"ג  בכתבההשתתפות בכנס מותנית בקבלת אישור השתתפות  .1

 .20.04.17 -הטופס. אישור ההשתתפות יישלח עד ל
 מלאים לא יטופל. טופס ללא פרטי תשלום .2
 מספר המקומות מוגבל. .3
 ההזמנה אישית ואינה ניתנת להעברה. .4
 רישום מותנה בהשתתפות מלאה בתוכנית המדעית. .5
 .המאחרים לכנס לא יהיו זכאים לתעודה .6
 .15:00שעת קבלת החדרים ביום חמישי החל משעה  .7

 שבת.מוצאי עזיבת חדרים ב .8


