הנחיות רישום לכנס
»

משך הכנס:

הכנס ימשך יומיים בתאריכים 27, 26 :בינואר ( 2015ימים ב’ ג’ בשבוע),
בכפר המכבייה ,רמת גן.
ניתן להירשם לשני ימי הכנס או ליום כנס אחד בלבד ,אין רישום
להרצאות בודדות ,או לחלקי יום ,איתכם הסליחה.

»

אופן ההרשמה:

ההרשמה לכנס באמצעות טופס ההרשמה אותו הינכם מתבקשים
לשלוח כשהוא מלא וחתום כולל חותמת חברה ומספר עוסק
מורשה (חובת החוק) באחת מהדרכים הבאות:
דוא”ל  ,hrinfo@hrisrael.co.il -בפקס  ,09-7464266 -בדואר -
ת.ד 3202 .הרצלייה ,46104 ,בנוסף ,אנא וודאו טלפונית שהרשמתכם
התקבלה .09-7464264 -
נרשמי צה”ל  -אנא העבירו ,במידת האפשר ,את רשימת הנרשמים
למשרדנו קודם לכנס ,יש לציין לגבי כל נרשם מספר ההזמנה של
משהב”ט ,זאת ,במקביל לטיפול בהרשמה בתוך הצבא וכדי לאפשר
לנו להיערך לקליטתכם המהירה בכנס.
אנא שימו לב במיוחד :על פי הוראות צה”ל  /מנה”ס ומשהב”ט אסורה
התחלפות בין הנרשמים ,רק מי ששמו מופיע בכרטיס המשתתף
רשאי להשתתף בכנס .משתתף ללא כרטיס יחויב אישית בתשלום.

»

מחיר ההשתתפות בכנס:

מחיר ההשתתפות בכל יום כנס למשתתף/ת הינו אחיד+ ₪ 860. - :
מע”מ = .₪ 1,015
המחיר לסטודנטים שאינם עובדים ,ליום כנס + ₪ 400 :מע”מ = .₪ 472
תשלום מרצים:
מרצה ראשון  /יחיד (בלבד) בכל מצגת  -הינו אורח בכנס ביום
ההרצאה (בלבד) ופטור מתשלום.
מרצה שני  -מחויב בתשלום ליום כנס (גם אם בחר להגיע לשעת
ההרצאה בלבד  -כרשום בתכנית).
מרצה שלישי  -מחויב בתשלום ליום כנס גם אם בחר להגיע לשעת
ההרצאה בלבד.
מובילי המושבים פטורים מתשלום.

»

תנאי תשלום:

משתתפים פרטיים ועצמאיים :ישלמו עד מועד הכנס ולא יאוחר מ-
.26.1.2015
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הכנס ה 26-לניהול משאבי אנוש

סטודנטים :ישלמו ,תמורת חשבונית על שמם בלבד ,לא יאוחר מ-
.27.1.2015
ארגונים וחברות:
א .תמורת חשבונית ,בתנאי תשלום שוטף .30 +
ב .המשלמים באיחור שמעבר לשוטף  60 +יום ,ממועד החשבונית,
יחויבו בתוספת של .15%
ג .המשלמים באיחור שמעבר לשוטף  90 +יום ,ממועד החשבונית,
יחויבו בתוספת של .25%
אנא ,הקפידו על תשלום במועד.

»

המחיר כולל:

* השתתפות בכל ההרצאות ובכל הפעילויות והאירועים בכנס
* כניסה לתערוכת הספקים * תיק כנס * תג זיהוי אישי * ארוחת
בוקר קלה *  4פעמים קפה  +עוגה (או כיבוד אחר) * ארוחת צהרים
בכל יום.

»

לינה:

למשתתפי הכנס ,ההזמנה והתשלום ייעשו ישירות על ידכם עם כפר
המכבייה בטלפון.03-6715715 :

»

ביטול הרשמה:

א .ההרשמה ניתנת לביטול עד יום ד’ ( 21.1.2015כולל).
ב .לפקס ,09-7464266 :או בדוא”ל hrinfo@hrisrael.co.il :בכתב
בלבד (הודעה טלפוניות לא תחשב כהודעה).
ג .בנוסף ,אנא ודאו טלפונית ,שהודעתכם הכתובה התקבלה ,וגם
שקיבלתם אישור לביטול ,בכתב.
ד .מתאריך  22.1.2015לא יתקבלו ביטולים ותחויבו בתשלום מלא
(גם אם הרשמתכם נעשתה לאחר מועד זה) .במקרים חריגים בלבד
(כח עליון)  -יחויבו הנרשמים שלא הגיעו לכנס ב 80% -ממחיר יום
כנס .ניתן ורצוי (מומלץ) לשלוח משתתף מחליף.

»

שינויים של הרגע האחרון:

ייתכנו שינויים של הרגע האחרון מסיבות שאינן תלויות במארגני
הכנס .המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות התחייבותם-
בהתאם.

»

חנייה חינם לבאי הכנס  -במקום.

