
  
   של הפיזיותרפיה בישראל11-הכנס הארצי ה

 2011 במאי 17-18,  רביעי–ימים שלישי 
  קרית שדה התעופה–אווניו 

 

 הרשמה טופס
 

 :י אל/י בכתב יד ברור ושלח/אנא מלא
 
 )לידי חן (67138, תל אביב, 80 דרך מנחם בגין –" ים תיירות וכנסיםאופק"

 . עדיף לפנות במייל, 16:00 – 13:00בין השעות ,  חמישי-מענה טלפוני בימים ראשון 
 , 7610799-03: פקס, 7610801-03: ישיר' טל, 7610804-03: מחלקת הרשמה' טל
 il.co.chen@ofakim: ל"דוא

 
אנא מלאו את פרטי כרטיס האשראי ללא . טופס ההרשמה מגיע ישירות לפקס הנמצא במחלקת ההרשמה

אנא שילחו את טופס , במידה ואינכם מעוניינים למלא את פרטי כרטיס האשראי ולשלחם בפקס! חשש
 . ק בדואר'ההרשמה עם צ

 !בפקס ללא פרטי כרטיס אשראי לא ניתן להירשם טלפונית או להעביר טופס הרשמה 
 

 

  :ת/פרטי המשתתף. א

 ____         _______ תואר__________     _      __ שם פרטי ___________     ________שם משפחה 

 ____________________________________מקום עבודה  ____ ____            ___ __________ז.ת

 __   _   ___ מיקוד _____    ______ישוב /עיר' _____  מס   ______ ___________   :'רח: כתובת פרטית

 __   __          _____________ נייד____________________'פקס_ ____________________טלפון 

 ______________________________             _____________________________דואר אלקטרוני

 

 י בעיגול את בחירתך/  אנא הקף: דמי רישום.ב

 

  13/4/11 -מ הרשמה במקום
 3/5/11עד 

 רישום מוקדם 
  12/4/11עד 

 הרשמה לכנס מלא   
 

 ת עמותה/חבר  ₪ 340  ₪ 370  ₪ 400

 ת עמותה/ה חבר/אינו  ₪ 460  ₪ 490  ₪ 520

 סטודנטים/ גימלאים / מרצים בכנס   ₪ 300  ₪ 340 

   

 הרשמה חד יומית
  סמן יום הגעתךאנא

 שלישי             רביעי

 ת עמותה/חבר  ₪ 180  ₪ 200  ₪ 230

 ת עמותה/ה חבר/אינו  ₪ 240  ₪ 260  ₪ 280

 סטודנטים/ גימלאים / מרצים בכנס   ₪ 150  ₪ 180 

 
 ה ותיקביקור בתערוכ, ארוחת צהרים, קפה ועוגה בהפסקות, השתתפות בהרצאות: עבור) מ"כולל מע(ח "המחיר בש *

  .משתתף
 .מותנה בהצגת אישור לימודים ממזכירות בית הספר,  תואר ראשון בלבד–מחיר סטודנט  **
 



 
 רישום לסדנאות. ג

 

 )השתתפות לחברי העמותה בלבד(  מאליגן סדנת
 

  13/4/11 -מ
 3/5/11עד 

 רישום מוקדם 
  12/4/11עד 

 משתתפי הכנס  ₪ 250  ₪ 300
 בכנסלא משתתפים   ₪ 400  ₪ 450

 
 

 2011 במאי 16, 15, 12  -נשימתית  אסדנ
 

  13/4/11 -מ
 3/5/11עד 

 רישום מוקדם 
  12/4/11עד 

 חברי עמותה שמשתתפים גם בכנס  ₪ 700  ₪ 750
 חברי עמותה שאינם משתתפים בכנס  ₪ 750  ₪ 800

 לא חברים  ₪ 800  ₪ 900
 

 
 2011 במאי 16, 15 –ת ילדים סדנ

 

  13/4/11 -מ
 3/5/11עד 

 רישום מוקדם 
  12/4/11עד 

 חברי עמותה שמשתתפים גם בכנס  ₪ 600  ₪ 650
  חברי עמותה שאינם משתתפים בכנס  ₪ 650  ₪ 700

 לא חברים  ₪ 800  ₪ 900
 

אנשים המעונינים להירשם לעמותה .  כולל2011חבר עמותה הוא מי ששילם את מסי החבר עד לשנת  •
יכולים לעשות זאת מול מזכירות , ים המבקשים להסדיר תשלומיםאו חברים ותיק, כחברים חדשים

 .6888104-03: העמותה
 
 . מהרו והירשמו–י מועדי ההרשמה ישמרו בקפדנות "התעריפים עפ •
 

 -הרשמה רגילה עד ה, 12/4/11 -הרשמה מוקדמת עד ה: מועדי ההרשמה אחידים לכל הפעילויות •
 .לסדנאות לא תתאפשר הרשמה במקום. 3/5/11

 

לא נוכל להחזיר . 4/5/11: מועד אחרון לביטול הרשמה. דמי ביטול ₪ 35במקרה של ביטול הרשמה יגבו  •
 .תשלום לאחר מועד זה

 

 : אופן התשלום. ג
 
 "מ"אופקים תיירות וכנסים בע"לפקודת _________                          __ס "מצורפת המחאה ע   �

 ___________________________________: ז"ת'  מס__________________________   : ש"ע

   אחר� דיינרס  � ישראכרט   � ויזה   �: תשלום בכרטיס אשראי   �

 _____________________________________________________________: מספר כרטיס אשראי

 ________________ ____________________: ז.ת'  מס ________  _____ _________:תוקף כרטיס

 :במידה והחשבונית הינה עבור חברה

 ________________________________פ "ח' מס____________________________ :  שם החברה

 _________________________________________________________________: כתובת החברה

 

 _______ ______      __________ בעל הכרטיסחתימת₪ ___     ___________________: סכום לחיוב


