טופס הרשמה
שים לב :מומלץ להירשם דרך האתרwww.electricity2015.com :

טופס זה אינו מיועד לקבוצת נרשמים  /חברות  /מציגים.



נא למלא בעברית ובאופן ברור.
אישור השתתפות יישלח לכתובת אותה ציינת בטופס .טופס זה יאושר אך ורק בקבלת האישור
למייל.

יש לשלוח טופס זה חתום למזכירות הכינוס חב' כנס ישראל אירועים כנסים ונופש בע"מ
דוא"לelectricity2015@kenes-events.com :
פקס072-2447269 :

שים לב  -חובה למלא את  3השדות הראשונים בשפה האנגלית .הפרטים ישמשו להכנת תגי שם.
 Dr.  Prof.  Mr.  Ms.
_________

Last Name

_________________________________ First Name
Company

שדות חובה
שם משפחה

_______________________ שם פרטי ____________________________

שם חברה __________________________
טלפון בבית _________________________ טלפון בעבודה _________________________
פקס _____________________ טלפון נייד _______________ ______________
דואר אלקטרוני _____________ _____________________________________________

הערות והנחיות חשובות לתשומת לבך לפני ביצוע הרישום


מחירי החבילות כוללים דמי רישום לכינוס ולינה על בסיס חצי פנסיון (אלא אם צוין אחרת).



דמי הרישום כוללים ערכת משתתף ,השתתפות בפעילות המקצועית כולל כניסה לתערוכה,
השתתפות בקבלת הפנים ובטקס הענקת תעודות הוקרה.



המחיר לנלווים כולל לינה על בסיס חצי פנסיון( .אלא אם צוין אחרת)



חבר התאגדות יהיה זכאי להנחה רק לאחר שהסדיר את תשלום דמי החבר לשנת  .2015לפרטים
יש לפנות לאורית שושני בהתאגדות ,)seeei@bezeqint.net( .טל03-6134116 .



דמי רישום לסטודנטים  -סטודנטים לתואר ראשון חברי התאגדות יהיו זכאים לדמי רישום מוזלים,
רק לאחר בדיקת חברותם ובהצגת כרטיס סטודנט בתוקף.



תשלום ע"י המעסיק  -במידה ולא תתקבל התחייבות מסודרת בכתב מהמעסיק ,בגובה התשלום
אותו ציין הנרשם ,ייגבה התשלום מכרטיס האשראי של המשתתף .לצורך כך יתבקש הנרשם
לספק פרטי כרטיס אשראי לביטחון.



דמי ביטול -הודעת ביטול שתתקבל בכתב במזכירות הכינוס ,לאחר ה 2 -בנובמבר ועד ה19
בנובמבר משמעותה חיוב דמי ביטול בעלות של  50%מההזמנה .
החל מ  22בנובמבר יגבו דמי ביטול מלאים.



מספר החדרים בכל בית מלון מוגבל ,על מנת להבטיח את בית המלון המבוקש ואת מקומך בכינוס,
מומלץ להירשם בהקדם.



מלון הרודס ויטאליס מיועד לאורחים מגיל  18ומעלה בלבד .מינימום של  3לילות להזמנה



סטודנטים ידרשו להעביר צילום של תעודת הסטודנט למרכז הרישום של הכנס כדי לאשר את
הזמנתם.

 .1דמי רישום
חבר התאגדות
לכינוס מלא
חד יומי יום ד
חד יומי יום ה
סטודנט (מותנה בהצגת

₪ 1000
₪ 500
₪ 500
₪ 500

מציג לכל הכינוס

₪ 1000

כרטיססטודנט)

לא חבר
התאגדות
₪ 1400
₪ 700
₪ 700

 .2לינה -נא סמן את בחירתך
מחירים לפי בתי מלון בש"ח על בסיס חצי פנסיון 2/5 ,בדצמבר
מלון דן אילת
סוג החדר
במלון דן אילת

חדר ל 2 -לילות
בתאריכים:

חדר ל 3 -לילות
בתאריכים:

לילה נוסף ביום ג'
1/12/15

2-4/12/15

2-5/12/15

HB

BB

אזל
אזל
אזל

אזל
אזל
אזל

₪ 779
₪ 865

₪ 648
₪ 720

אזל

אזל

אזל
אזל

אזל
אזל

חדר ליחיד
חדר לזוג – חדר סטנדרט
שלושה מבוגרים -חדר דלקס
זוג  +ילד בחדר ההורים-
חדר סטנדרט
תוספת שידרוג לחדר דלקס
תוספת שידרוג לחדר טראס

הרודס פאלאס
סוג החדר במלון הרודס חדר ל 2 -לילות
בתאריכים:
פאלאס

חדר ליחיד
חדר לזוג -חדר סטנדרט
שלושה מבוגרים
זוג  +ילד בחדר ההורים
תוספת שידרוג לסויטה

חדר ל 3 -לילות
בתאריכים:

לילה נוסף ביום ג'
1/12/15

2-4/12/15

2-5/12/15

BB

אזל
אזל
אזל
אזל
אזל

₪ 2700
₪ 3225
₪ 5334
₪ 4002
₪ 900

₪ 558
₪ 644

מלון הרודס בוטיק
סוג החדר במלון הרודס חדר ל 2 -לילות
בתאריכים:
בוטיק
חדר ליחיד
חדר לזוג -חדר סטנדרט
שלושה מבוגרים
זוג  +ילד בחדר ההורים
תוספת שידרוג לסויטה

חדר ל 3 -לילות
בתאריכים:

לילה נוסף ביום ג'
1/12/15

2-4/12/15

2-5/12/15

BB

אזל
אזל
אזל
אזל
אזל

₪ 2460
₪ 2985
₪ 4794
₪ 3762
₪ 600

₪ 558
₪ 644

מלון הרודס ויטליס
סוג החדר במלון
הרודס ויטליס
חדר ליחיד
חדר לזוג

לילה נוסף ביום ג' 1/12/15

חדר ל 3 -לילות
בתאריכים2-5/12/15 :

חצי פנסיון

₪ 3672
₪ 4197

₪ 1015
₪ 1128

מלון אסטרל פאלמה (מרינה)
סוג החדר במלון
אסטרל פאלמה
(מרינה)
חדר ליחיד
חדר לזוג
זוג  +ילד
בחדר ההורים

חדר ל 2 -לילות
בתאריכים:
2-4/12/15
₪ 918
₪ 1060
₪ 1316

חדר ל 3 -לילות
בתאריכים:
2-5/12/15
₪ 1380
₪ 1590
₪ 1977

לילה נוסף ביום ג'
1/12/15
BB
₪ 360
₪ 400

מלון אסטרל ויליג'
סוג החדר במלון
אסטרל ויליג’

חדר ליחיד
חדר לזוג
זוג  +ילד
בחדר ההורים

חדר ל 2 -לילות
בתאריכים:
2-4/12/15

חדר ל 3 -לילות
בתאריכים:
2-5/12/15

₪ 918
₪ 1060
₪ 1316

₪ 1380
₪ 1590
₪ 1977

לילה נוסף ביום ג'
1/12/15
BB
₪ 360
₪ 400

מלון אמריקנה
סוג החדר במלון
אמריקנה
חדר ליחיד
חדר לזוג
זוג  +ילד
בחדר ההורים

חדר ל 2 -לילות
בתאריכים:
2-4/12/15
₪ 680
₪ 840
₪ 1040

חדר ל 3 -לילות
בתאריכים:
2-5/12/15
₪ 1020
₪ 1260
₪ 1560

אנא פרט את בחירתך ע"פ ההרכבים והמחירים המופיעים מעלה
מס' לילות( :אנא סמן את בחירתך)  2לילות  3 /לילות
שם המלון____________________________ :
הרכב חדר_____________________________ :
לילה נוסף ( 1.12.15יום ג')
כן  /לא

______________________

יחיד /זוג ________________________
סה"כ לתשלום___________________________ :
לבירורים נוספים ניתן לפנות למרכז הרישום במייל:
electricity2015@kenes-events.com

 .3סדנאות
הסדנאות יתקיימו ביום ד' בשעה  09:00במלון הרודס פאלאס
הסדנאות הינן עבור משתתף הכנס.
ניתן לבחור סדנה אחת בלבד.
אנא סמן את בחירתך
 oאילת העיר החכמה סקירה וסיור קבוצתי -אורי בן ארי
 oיחסי גומלין בין רגולציה לתכנון -ד"ר אילן סולימן
 oיישומי תאורת חוץ באמצעות  LEDוהשפעות בריאותיות
 oהתייעלות אנרגטית וצריכת האנרגיה למזוג אוויר במלונות -רפי אהרוני

 .4מופע ערב
האירועים יתקיימו בשעה 21:00
מס' המקומות מוגבל ללא אפשרות לילדים ונלווים נוספים
ניתן לבחור עד  2משתתפים באירוע
נא לציין את התאריך המועדף ואת כמות הכרטיסים המבוקשת:
 יום רביעי –  - 2/12/15מופע אמנותי
 יום חמישי  - 3/12/15 -דני סנדרסון
כמות כרטיסים2 / 1 :

.5אופן תשלום





יש לסמן את האופציה המבוקשת ,רישום ללא פירוט אמצעי תשלום ,לא יתקבל.
ניתן לפצל בין התשלומים על חשבון המעסיק לבין תשלום על חשבון המשתתף.
במידה וסימנת שהנך חבר בהתאגדות ,תוקף חברותך ייבדק טרם אישור הזמנה.
אישור השתתפות יישלח לכתובת אותה ציינת ,רק לאחר קבלת אישור ההתחייבות המעסיק על
תשלום ההפרש בכרטיס אשראי

אנא סמן את אופן התשלום לכנס:





התחייבות חברה (נספח לטופס)
כרטיס אשראי
המחאה
העברה בנקאית

פרטי כרטיס אשראי לחיוב /לביטחון:
בחר כרטיס

Visa

ישראכרט American Express

MasterCard

מספר כרטיס _______________________________
תוקף_________
שם בעל הכרטיס _______________
מס' ת.ז של בעל הכרטיס____________________
מס' ביטחון ( 3ספרות בגב הכרטיס)______________
טלפון של בעל הכרטיס___________________
מס' תשלומים3 , 2 , 1 :

המחאה
ניתן לשלם בשקים לפקודת כנס ישראל  -אירועים כנסים ונופש בע"מ.
כתובת למשלוח :כנס ישראל בע"מ ,רח' הירדן  ,2ת.ד ,144 .קריית שדה התעופה ,נתב"ג
 7015101לידי מלי.

חשבוננו להעברת כספים:
בנק לאומי סניף  ,654חשבון  ,385800/27ע"ש כנס ישראל -אירועים כנסים ונופש בע"מ.

את הטופס יש למלא ולשלוח במיילelectricity2015@kenes-events.com :
אנו מתחייבים לשלם בעבור החשבונית עד לתאריך 22/11/2015
לתשומת ליבך ,במידה והתשלום לא יועבר עד למועד זה ,ייעשה שימוש בכרטיס האשראי שנמסר
כבטחון בשלבי ההרשמה.

 .6חשבונית
נא למלא בשפה העברית ובכתב ברור
חשבונית על שם ___________________________________
ח.פ __________________________
כתובת למשלוח חשבונית______________________________
עיר ___________________
ת.ד____________________
רחוב  /מספר _______________
מיקוד ________________

תאריך _________________

חתימה ________________________

