ינואר 2019

טופס הרשמה לכנס השנתי של איל"ב – 2019
קיבוץ שפיים

 13-14במאי 2019

שם משפחה )עברית( ________________________ :שם פרטי )עברית(____________________________ :
שם משפחה )אנגלית אותיות דפוס(______________________ שם פרטי )אנגלית דפוס(________________:
כתובת____________________________________________________ :טלפון__________________ :
מוסד אקדמי _______________________ :חוג/פקולטה________________ :טלפון_________________ :
מקום עבודה )אם לא מוסד אקדמי( ______________________________________ :טלפון_____________
דואר אלקטרוני __________________________________________________ :חתימה_____________ :

סטודנט

דמי הרשמה עד 18.4.2019

חבר

הרשמה מלאה )יומיים  +יום א' בערב(

₪960
₪660

₪480
₪330

הרשמה ליום אחד כולל יום א' בערב
14.5
יום ההשתתפות13.5 :

₪740

₪370

הרשמה ליום אחד ללא יום א' בערב
14.5
יום ההשתתפות13.5 :

₪440

₪ 220

תוספת דמי הרשמה ללא חבר

₪ 100

דמי הרשמה כסטודנט
מותנים בחברות באגודה

תוספת לדמי הרשמה אחרי 18.4.2019

 ₪ 80ליום

 ₪ 50ליום

תוספת דמי חבר לשנת 2019

₪ 180

₪ 90

הרשמה ליומיים )ללא יום א' בערב(

תוספת לנלווה  -פעילות חברתית ביום א'

חובה לצרף צילום אישור סטודנט/
תעודת סטודנט לשנת 2019

תשלום

₪ 250

את התשלום ניתן לבצע בשתי דרכים בלבד:

 .1בהעברה בנקאית לחשבון בבנק לאומי ) (10סניף  900חשבון מספר  04173014ע"ש
האגודה הישראלית לחקר ביצועים .את אישור העברה יש לשלוח למזכירות איל"ב
במייל לכתובת; nilly.schnapp@gmail.com :
 .2חדש – באמצעות כרטיס אשראי באתר מאובטח:
https://direct.tranzila.com/orsis
הערה חשובה :אם התשלום שולם באמצעות כרטיס אשראי שאינו על שמך ,יש להעביר
לנילי במייל הודעה על כך על מנת שתזוכה בהתאם.

סה"כ:

הקבלה תימסר לנרשם בכנס.

במחיר כל יום כלולים :ארוחת צהריים ,הפסקות קפה ,עוגות וקפה/מיץ רץ.
ביטול הרשמה :עד  18.4.2019החזר מלא למעט  ₪ 80דמי טיפול .אחרי  18.4.2019ולפני מועד תחילת
הכנס יוחזרו  50%מדמי ההרשמה .הביטול חייב להיעשות במייל למזכירות איל"ב
nilly.schnapp@gmail.com
מקום הכנס והוראות הגעה :קיבוץ "שפיים" )צפונית להרצליה( ,מרכז הכנסים.
תוכנית חברתית :יום א' לפנות ערב :סיור מודרך בגן אפולוניה .הדרכה בשפה האנגלית .ארוחת ערב במסעדת
"ביסטרו "56בהרצליה וחזרה באוטובוס למלון בשפיים.
-Orsis secratariatמזכירות איל"ב :רח' חרב לאת  44קרית חיים 26223
טל ,04-8705557 .נייד ,052-8724989 :פקס04-8705527 :

דואר אלקטרוניnilly.schnapp@gmail.com :

http://orsis.net.technion.ac.il

הרשמה למלון "שפיים"
חדר יחיד
חדר זוגי

₪ 750
₪ 880

מחיר הלינה על בסיס  B&Bוכוללים מע"מ.
הרישום והתשלום עבור הלינה יבוצעו ישירות למלון.
יש צורך להתקשר למחלקת ההזמנות במלון שפיים ,טל ,099595577 .למסור את פרטי ההזמנה
ומס' כרטיס אשראי לבטחון.
חשוב מאד :יש לציין שאת ההזמנה צריך לשייך לקבוצת האגודה הישראלית לחקר ביצועים.
כמות החדרים מוגבלת!!!
על המעוניינים להזדרז בהזמנה .החל מ 14.4.2019 -הזמנת חדר תהיה על בסיס מקום פנוי.
מדיניות ביטולי חדרים :ביטול הזמנת חדר ללא חיוב עד התאריך  . 21.4.2018מעבר לתאריך זה
יחויב מלוא הסכום.

-Orsis secratariatמזכירות איל"ב :רח' חרב לאת  44קרית חיים 26223
טל ,04-8705557 .נייד ,052-8724989 :פקס04-8705527 :

דואר אלקטרוניnilly.schnapp@gmail.com :

http://orsis.net.technion.ac.il

