
טופס הרשמה • סמינר ההנהגות ה-7
ג׳-ה׳  |  14-16.11.2017  |  מלון המלך שלמה, אילת

יש לשלוח טופס זה מלא וחתום למנהלת רישום חברת ארקיע עד לתאריך 22.10.17
מייל: conf@arkia.co.il  |  פקס: 03-6900837  |  טלפון: 03-6909690

פרטי המשתתף/ת

|_________________________| זוג  בן/ת  שם    |_____________________| פרטי  שם   |__________________________| משפחה  שם 

|__________________| מיקוד   |_________________________________________________| כתובת    |________________________| תפקיד 

 |__________________________________________________________@_______________________________________________|  E-MAIL

מס' טלפון |____________________________________________|     מס' נייד |__________________________________________________|

מס' נוסף   |____________________________________________|     מס' פקס |_________________________________________________|

תנאי ביטול: ביטול הרשמה יעשה באמצעות פקס או מייל בלבד ובאחריות הנרשם לוודא הגעתו! 
ביטולים עפ"י חוק הגנת הצרכן. במידה ולא חל החוק על הלקוח, דמי הביטול הינם:

* ביטול עד 14 ימים לתאריך לפני מועד האירוח יחוייב ב-100¶ לחדר.
* ביטול 14 ימים ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחוייב במחיר לילה במלון.

* ביטול 7 ימים לפני מועד האירוח יחוייב בדמי ביטול מלאים במידה ותתקבל דרישה ע"י המלון.
* ביטול טיסה שעתיים לפני מועד הטיסה יחוייב בדמי ביטול מלאים.

הזמנתך תיכנס לתוקף רק לאחר העברת פרטי כרטיס אשראי לחיוב או שליחת המחאות בדואר ומתן אשראי לביטחון.

אבקשכם לרשום אותי לסמינר ולגבות את התשלום על פי הפרטים הרשומים מטה: 

שם מלא  |_________________________________________________________________|      חתימה |_________________________________|

] 1 [ חבילת ארוח מבוקשת
* מחיר החבילה כולל 2 לילות )בסיס אירוח פנסיון מלא(  *  קבלת חדרים החל מ-15:00  *  יציאה מהחדרים עד- 11:00

אנא סמן בחירתך:

בקשות מיוחדות: ___________________________________

________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
אולם  לבקשתכם  להיענות  ע"מ  יכולתנו  כמיטב  נעשה  אנו 
המלון! של  או  'ארקיע'  חברת  של  אישור  בבקשה  לראות  אין 

 המשך

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

אדם בחדר זוגי - חולק חדר עם )שם מלא(

________________________________________
₪1,600

₪3,200חדר לבני זוג

₪2,500יחיד בחדר

₪1,600מבוגר שלישי בחדר

  סה"כ לתשלום בגין מלון |____________________________| ₪ 



] 2 [ טיסות 
במידה והינך מעוניין לטוס יש לציין ב-X את הטיסה המועדפת )הטיסות בחברת התעופה ארקיע(.

* המוביל אינו ערב לזמנים הנקובים.לוחות הזמנים ניתנים לשינוי  *  המחירים הינם לאדם לכיוון
* טיסות לנשארים לסופ״ש יימסרו טלפונית

חזור: מאילת לת״א, חמישי - 16/11 - המראההלוך: מת״א לאילת, שלישי  - 14/11 - המראה

סמן טיסה רצויה
מס׳ 

נוסעים
מחיר 
סמן טיסה רצויהלאדם

מס׳ 
נוסעים

מחיר 
לאדם

משדה דב
 12:25 

לשדה דב239¶
 14:20 

¶239
 14:00  15:30 

¶195 14:00לנתב״ג¶195 15:30מנתב״ג

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

טופס הרשמה • סמינר ההנהגות ה-7 • המשך

סה"כ לתשלום בגין טיסות: |_____________________|  ¶   אני מעוניין לשוב בטיסה במוצ״ש, 18.11. אנא צרו עימי קשר

] 4 [ תשלום עבור המלון והטיסות - נא סמן X במשבצת המתאימה
א. תשלום באמצעות המחאה: התשלום לפקודת ״חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ״ - לידי מחלקת כנסים

 הנני מצרף בזה המחאה ע"ס |________________| ₪ לכיסוי ע"פ התוכנית אשר בחרתי וסימנתי לעיל.   
ניתן לחלק ל- 2 תשלומים, כאשר זמן הפרעון של ההמחאה השניה לא יאוחר מ-24.10.17.  

ב. תשלום באמצעות כרטיסי אשראי
 תשלומים ללא ריבית:  אנא סמן מס' תשלומים רצוי   1   /    2    /    3  

 תשלום בקרדיט:  יחוייב בריבית קבועה כפי שנקבעה ע"י חברות האשראי  |  מס' תשלומי קרדיט |____________|   

סוג כרטיס אשראי )נא סמן בעיגול(:  דיינרס  /  ויזה  /  ישראכרט  /  AMEX  /  אחר: |_________________________|   

שם בעל הכרטיס |_______________________________|  מס' כרטיס  |___|___|___|___|  |___|___|___|___|  |___|___|___|___|  |___|___|___|___|  

תוקף הכרטיס |___|___|___|___|    CVV )3 ספרות בגב הכרטיס(  |___|___|___|  ת.ז. של בעל הכרטיס |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

ג. תשלום באמצעות העברה בנקאית
עבור: בנק הפועלים )12(, סניף עתידים 765, מס' חשבון 164418, ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ      

* נא לשלוח אישור העברה כולל מס הזמנה לפקס מס' 03-6900837        

הערות
 * השתתפות בסמינר מאושרת כהוצאה מוכרת

* המחירים אינם כוללים מע"מ, במידה ויחול שינוי בחוק המע"מ באילת יתווסף מע"מ על המחירים
veredlevi1974@gmail.com  *  052-7038882  לשאלות מקצועיות ניתן לפנות למנהלת הכנס - עו״ד ורד לוי *

לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם נציגי הרישום של הכנס בטלפון 03-6909690
א' עד ה' בין השעות 9:00-17:00 * שדה התעופה דב הוז, ת.ד. 39301, תל אביב 6139201

] 3 [ אישור סך כולל לחיוב
סה״כ לחיוב )מלון, טיסות(  |________________________________________|  ₪    חתימה |______________________________________|

תאריך לידה מלאשם פרטישם משפחה
שמות הטסים + תאריכי לידה לילדים מתחת לגיל 12:


