
 

 

 

 

 טופס הרשמה

ת.ז._____________________ '_____ שם פרטי________________ מס________תואר_______________ שם משפחה_______    

__בבית_________________ טל' בעבודה_____________כתובת_______________________________________ טל'     

___________________________________( חובה)מייל-נייד ____________________ פקס___________________ אי   

(במשבצת המתאימה )סמן לפי: כנסמאשר את השתתפותי ב  

חמישי עד שבת 30.5-1.6.2019, מלאפנסיון המחיר לשני לילות על בסיס  -מלון קראון פלזה ים המלח  

 הרכב עלות
אנא סמן 

× -ב  
 הרכב עלות

אנא סמן 

× -ב  

2,400  ₪ חדר הוריםילדים  2זוג+    יחיד בחדר ₪  650  

3,600  ₪ חדרים בשניילדים  2זוג+    זוג בחדר ₪  950  

3,900  ₪ חדרים בשניילדים  3זוג+  מבוגרים בחדר 3 ₪  2,300     

בחדר הוריםתינוק  ₪  100   ילד בחדר הורים + זוג ₪  1,750  

 * המחירים כוללים מע"מ כחוק     ומעלה 12*מבוגר שלישי בחדר: מגיל  2-12גילאי  -*ילד 0-2*תינוק     

 __________________________________________בקשות/הערות מהמלוןשומרי שבת         

2019 אפרילתשלומים שווים החל  3עד תשלום באמצעות כרטיס אשראי   

  ____________________שם בעל הכרטיס ______________סכום לחיוב

___________ספרות בגב הכרטיס   3 _________ כרטיס תוקף    __________ סוג הכרטיס  תשלומים ____-מעוניין/ת ב  

______________________מס' ת.ז. של בעל כ.א.  _______________________________:מס' כרטיס האשראי  

מגובה התשלום 1.5%לת סליקה בגובה לתשומת לב: למשלמים באמצעות כרטיס אשראי, תיגבה עמ  

יחוייבו בתום  בהרצאותשלא יקחו חלק  םמשתתפי .: ההרשמה לכנס מדעי מקצועי מחייבת השתתפות מלאה בהרצאותחשוב
 .בהתאם להרכב החדר במלון ₪ 2400-2500הכנס בתוספת 

 __________________חתימה

קשרי תעופה בע"מרישום  נהלת מ-גב' אביטל גדשביץאנא החזר טופס זה באמצעות פקס ל  

03-5209040טל:    03-6388829פקס:   

Avitalg@aviation-links.co.il דואר אלקטרוני:    

6706037יפו -ל אביבת,  2נירים רח'   
 

*הודעה על שינוי ו/או ביטול יתקבלו בהודעה  לאיגוד רופאי המשפחה*יכולים להירשם רופאים משלמי מיסים  הערות:

. באחריות הנרשם לוודא הגעת הפקס  או המייל *אישור הרשמה ישלח עד קשרי תעופהבכתב בלבד למשרדי חברת 
בצורה ברורה  אנא ודא שהכתובת רשומהלכתובת הדואר האלקטרוני שציינת בטופס הרישום.  15.05.2019לתאריך 

ביטול  21.05.2019ועד ה  11.05.2019-ללא דמי ביטול *החל מ -10.05.2019*עד לתאריך  :*ביטול השתתפותוללא טעויות 
 מלאים. *לשני בני זוג חברי האיגוד יחויב בדמי ביטול -ועד מועד הכנס או אי הגעה 22.05.2019*ביטול מה  950₪-יחייב ב

תינתן אופציה להזמנת חדר אחד בלבד *חשבונית מס/קבלה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שנרשמה בטופס 
 הרישום 

.כפופה לקבלת אישור השתתפות בכנסהשתתפות בכל ההרצאות חובה והיא *  

.טופס ללא פרטי תשלום לא יטופל, אישור קבלת הטופס אינו מהווה אישור הרשמה     
 בברכה,

 מחלקת כנסים ואירועים
 קשרי תעופה בע"מ

 
 


