טופס הרשמה
הכנס הבינלאומי ה 9-של העמותה הישראלית להשתלות דנטליות
מלון הרודס אילת 7-4 ,בדצמבר2019 ,
לכבוד :חברת "אופקים תיירות וכנסים בע"מ" ,דרך מנחם בגין ,80
תל אביב ,מיקוד( .6713827 :לידי :עומר כפיר)
מחלקת הרשמה :מענה טלפוני בימים א'-ה' בשעות ,10:00-16:00
עדיף לפנות במייל ,omerk@ofakim.co.il :טל.03-7610805 .
למשלוח טופס הרשמה  -פקס.03-7610799 :

אישור השתתפות ישלח לכתובת הדוא"ל המצוינת,
אנא הקפידו למלאו בכתב ברור

א .פרטי המשתתף( :נא לרשום את השם באותיות באנגלית לצורך תג שם)
תואר _________ :שם משפחה _______________________________________ :שם פרטי______________________________________ :
כתובת ____________________________________________ :עיר __________________________________ :מיקוד________________ :
טלפון ________________________________ :נייד ________________________________ :פקס________________________________ :
דוא"ל_________________________________________________________________________________________________________ :
______________________________________________ Surname: _________________________________________________________ First Name:

ב .השתתפות בכנס( :נא סמן בחירתך)
הרשמה מוקדמת
עד 15/11/2019
₪ 1,450 

חברי העמותה להשתלות דנטליות




שאינו חבר העמותה
מתמחים *

הרשמה מאוחרת
עד 30/11/2019
₪ 1,750 




₪ 2,050
₪ 1,100

₪ 2,500
₪ 1,450

המחיר כולל :השתתפות בהרצאות ,ארוחות צהריים (ברביעי וחמישי) ,כיבוד בהפסקות ,שני כרטיסים לקוקטייל וכרטיס לערב הגאלה (ללנים
במלונות המוצעים בלבד).
לנרשמים חדשים לעמותה לשנת  2019ו 2018 -זכאות הרשמה במחיר חבר עמותה.
* המחיר למתמחים אינו כולל כרטיס לקוקטייל פתיחה ולאירוע גאלה .מחיר כולל הינו ₪ 1,350
לפרטים והרשמהwww.IAOI.org.il :

ג .סדנאות – יתקיימו ביום רביעי  - 4/12/2019פרטים בהמשך
מועד

מחיר

מס' כרטיסים

חברי העמותה להשתלות דנטליות
שאינו חבר העמותה
ד .אירועים חברתיים (יש לרשום מספר משתתפים ,כרטיסים יינתנו בהתאם למסומן):
מספר כרטיסים
קוקטייל פתיחה

_____ כרטיסים ללא עלות (מקסימום  2ללנים במלונות המוצעים)  _____ +כרטיסים ב  ₪ 250לכרטיס

ארוחת ערב גאלה

_____ כרטיסים ללא עלות (מקסימום אחד ללנים במלונות המוצעים)  _____ +כרטיסים ב  ₪ 375לכרטיס

שימו לב ,מס' המקומות לערב הגאלה מוגבל מומלץ להירשם מראש .לא תהיה מכירת כרטיסים במקום.
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ה .סידורי לינה – למשתתפי הכנס בלבד (נא סמן בעיגול את בחירתך):
מלון הרודס בוטיק







חדר יחיד
חדר זוגי
שלושה מבוגרים בחדר
זוג  +ילד
זוג  2 +ילדים

₪ 3,810
₪ 4,085
₪ 5,888
₪ 5,145
₪ 6,035

מלון הרודס פאלאס







₪ 3,815
₪ 4,235

מחיר חבילה של  3לילות ע"ב חצי פנסיון
ילד – גיל 2-12
תינוק 0-2 -

₪ 5,295

(תוספת לתינוק בחדר ההורים – )₪ 120

₪ 6,038
₪ 6,355

* קבלת חדרים החל מהשעה  ,15:00עזיבה עד השעה 14:00
אנא הזמינו עבורי חדר במלון :הרודס בוטיק  /פלאס מסוג :יחיד  /זוגי  /אחר___________________________________________ :
מתאריך ____________________ עד תאריך ____________________

ו .טיסות לאילת – חברת ארקיע (מס' המקומות מוגבל)
פירוט

מסלול

שעת טיסה

מס׳ טיסה

עלות בש"ח
מבוגר

ילד

תינוק

הלוך
יום רביעי
4/12/2019

חיפה  -רמון

12:50

435

₪ 350

₪ 270

₪ 50

נתב"ג  -רמון

09:00

2821

₪ 220

₪ 220

₪ 45

חזור
מוצ"ש
7/12/2019

רמון – נתב"ג

15:00

842

₪ 220

₪ 220

₪ 45

רמון  -חיפה

16:30

430

₪ 350

₪ 270

₪ 50

מחירי הטיסות הינם לכיוון אחד וכוללים דמי ביטוח וביטחון.
1 .1הטיסות המפורטות לעיל הינן למשתתפי הכנס ובני משפחתם בלבד!
2 .2מחירי הטיסות המפורטים מעלה הינם מחירים מיוחדים וזולים לרוב מן התעריפים הרגילים המוצעים .החברות השונות מציעות אפשרות להזמנת
כרטיסי טיסה במחירים שונים ,העשויים להיות זולים יותר ממחירים אלה ,על בסיס מספר מקומות מוגבל ובתנאים מגבילים במסגרת מסלולים הזולים
למזמינים מראש .ההזמנה במסלולים המוזלים נעשית ישירות מול חברות התעופה .חברת "אופקים כנסים" אינה אחראית להזמנה  /שינוי  /ביטול
כרטיסים אלה.
3 .3מספר המקומות בכל טיסה מוגבל ולכן כל הקודם זוכה .כמו כן במידה ובאחת הקבוצות הנ"ל לא תירשם כמות משתתפים מינימלית התעריף ישתנה
או שהטיסה בקבוצה תבוטל.
"4 .4תינוק" מוגדר מי שטרם מלאו לו שנתיים" .ילד" מוגדר מגיל שנתיים עד גיל .12
5 .5אנא הקפידו להגיע כשעה וחצי לפני זמן ההמראה לשדה התעופה המבוקש עם ת"ז  /דרכון .ילדים חייבים להופיע בספח תעודות הזהות של הוריהם.
הלוך :אנא הזמינו עבורנו ____________ מקומות בטיסה מס' ______________ היוצאת מנתב"ג  /ממחיפה בשעה._____________ :
נא לציין שמות מלאים עבור ילדים ו/או תינוקות .יש לציין גם תאריכי לידה:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

חזור :אנא הזמינו עבורנו ________ מקומות בטיסה מס' _________ מאילת לנתב"ג  /לשדה דוב  /לחיפה בשעה.______________ :
נא לציין שמות מלאים עבור ילדים ו/או תינוקות .יש לציין גם תאריכי לידה:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

* המקומות בכל טיסה מוגבלים ,לכן אין אנו יכולים להבטיח מקומות בשעה הנוחה לך.
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ז .מדיניות ביטול:
בביטול השתתפות עד לתאריך  1/11/2019יוחזרו דמי הרישום בניכוי  ₪ 100דמי טיפול .לאחר מועד זה לא יהיו החזרים כלל.

ח .אופן התשלום:



תשלום בהמחאה לפקודת" :אופקים תיירות וכנסים בע"מ" ,דרך מנחם בגין  80תל-אביב .6713827

המחאה מס' __________________________ בסך כולל _______________ ₪



תשלום בכרטיס אשראי :ויזה  /ישראכרט  /אחר _______________________________________________ (הקף בעיגול)

חיוב ב ________ תשלומים (על חיוב באשראי תיגבה עמלה של  .1.5%ניתן לשלם עד  3תשלומים)
מס' כרטיס:

תוקף _____________ :חשבונית ע"ש___________________________________________________________________ :

ח.פ  /ת.ז_______________________________________________ :

חתימה___________________________________ :

סה"כ ההזמנה ____________________ ₪
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