טופס הרשמה
נא למלא בכתב ברור וקריא ולשלוח בצרוף טופס בחירת האירוח לכנס ,בפקס או בדואר אלקטרוני( ,טופס אחד לכל משתתף):

המטה והנהלה" :קומטק ניהול קונגרסים" בע"מ
שדרות רוטשילד  , 35ת.ד86 .
תל אביב 80666 ,
טלפון65-3888088 :
פקס65-3888055 :
אימיילbakar2014@comtecint.com :

הזדהות:
אנא מלא סעיף זה באופן מדויק .מידע ברור ומעודכן יסייע בידנו ליצור עמך קשר

שם פרטי בעברית

שם משפחה בעברית

שם מקבל החשבונית/קבלה

מקום העבודה  /המוסד /הרפת

עיר

תעודת זהות

כתובת אימייל

עיסוק

רחוב

מיקוד

טלפון נייד

שם המשתתף________________

אירוח ל  2ימי כנס
מחיר רגיל

מחיר מוזל עד ה 3.06.160. -

חדר לאורח יחיד (ללא שותף)



 ₪ 036כולל מע"מ



 ₪ 0,6.6כולל מע"מ

חדר לאורח יחיד (כולל שותף)



 ₪ 536כולל מע"מ



 ₪ 656כולל מע"מ

זוג אורחים בחדר זוגי



 ₪ 0,566כולל מע"מ



 ₪ 0,.56כולל מע"מ

שלושה אורחים בחדר (מחיר לאורח)



 ₪ 816כולל מע"מ



 ₪ 566כולל מע"מ

נא לציין את שם השותף ____________ :נא לציין את שם השותף השני____________ :
אירוח על בסיס יומי ,ללא לינה
מחיר רגיל

מחיר מוזל עד ה 3.06.160. -

רישום ליומיים



 ₪ .66כולל מע"מ



 ₪ 3.6כולל מע"מ

רישום יומי :יום ד' או ה'



 ₪ 136כולל מע"מ



 ₪ 166כולל מע"מ

השתתפות באירוע החברתי כולל
ארוחת הערב



 ₪ 016כולל מע"מ



 ₪ 016כולל מע"מ

רישם יומי – נא לציין יום השתתפות:



יום ד'



יום ה'

שם המשתתף _____________

תשלום
אנא ציין את הסכום ואמצעי התשלום .ודא ושלח את טופס ההרשמה והאירוח במלואו יחד עם פרטי התשלום שלך.
עלות דמי אירוח₪_____________ :

תשלום באמצעות כרטיס אשראי
סמן  xומלא את הפרטים הנדרשים
ויזה



מסטרקארד



דיינרס



אמריקן אקספרס



___________________________
תאריך תפוגה (חודש  /שנה)

________________________________________________________________
ת.ז של בעל הכרטיס
מספר כרטיס

___________________________
ספרות אבטחה על גב הכרטיס

________________________________________________________________
שם כפי שמוצג על גבי כרטיס

תשלום באמצעות העברה בנקאית
יבוצע עבור" :קומטק ניהול קונגרסים" בע"מ ,בנק הפועלים ( ,)22קריית אונו ,מספר סניף ,656 :מספר חשבון.664664 :
יש לוודא שלטופס ההעברה הבנקאית מצורפים טופסי הרישום של כל אלה שעבורם בוצע התשלום.
עמלות הבנק באחריות המוטב.

תשלום באמצעות העברה בנקאית :קבלת מחיר מוזל מותנה בשליחת העתק אישור תשלום עד ה .45.24.2426
חיוב באמצעות שיאון
מספר המשק על פי התאחדות מגדלי הבקר (7ספרותת נא לדייק)________________ :

אחריות
אין אחריות של מארגני הכנס לתאונות או אובדן או נזק לרכושם הפרטי של משתתפים במהלך כנס מדעי הבקר לשנת .2426

חתימה

תאריך

