כנס משאבי אנוש ראשון בינלאומי בישראל

לכב'
איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ
ח.פ511108300 .
ת.ד 3202 .הרצליה46104 ,
טלפון (רב קווי)09-7464264 :
פקס09-7464266 :
www.hrisrael.co.il
michal@hrisrael.co.il
נא רישמו אותי לכנס:

 3–2ביוני  ,2013מלון כפר המכבייה רמת גן
טופס הרשמה

לכנס (לכל משתתף יש למלא טופס נפרד)

(אנא בכתב ברור)

תפקיד:

שם משפחה ופרטי:

מספר עוסק מורשה

שם החברה  /ארגון:

(נתון חובה ע"פ חוק):

E-mail:

דוא"ל:
טלפון עבודה:

פקס:

טלפון סלולרי:

מיקוד:

כתובת הארגון:

אפשרויות ההרשמה והעלויות:
מועד ההרשמה
(לא מועד התשלום)*

מס' ימי ההשתתפות המחיר ב Eur -
למשתתף

המחיר ב₪-

מע"מ ()17%

סה"כ לתשלום

עד ( 01/05/2013כולל)

1

259

1,269

216

1,485

עד ( 01/05/2013כולל)

2

468

2,293

390

2,683

מתאריך 02/05/2013

1

299

1,465

249

1,714

מתאריך 02/05/2013

2

548

2,685

456

3,141

*SAVE
מועד ההרשמה הוא התאריך הקובע
את גובה התשלום שיש לשלם.
מועד התשלום בפועל יקבע על פי
תנאי האשראי הנהוגים בארגונך,
תמורת חשבונית.

המחיר כולל:
כניסה לכל ההרצאות והפעילויות
בכנס ,ארוחת בוקר קלה,
ארוחת צהרים וכיבודים בשפע.

רישום לכנס:
אשתתף בכנס בימים הבאים:

(נא סמן  Xבריבוע המתאים ,תאריך במלבן המתאים וסכום במקום המיועד)

אשתתף בשני ימי הכנס הבאים3/6 + 2/6 2013 :

במחיר של:

₪

אשתתף ביום אחד בכנס בתאריך/6/2013 :

במחיר של:

₪

נבקשכם לשלוח אלינו חשבונית מס תחילה ,עם קבלתה נעביר אליכם התשלום בהתאם.
מצורפת המחאה על סך של:
לפקודת :איוש פיתוח כישורי אנוש בע"מ
כתובת :ת.ד 3202 .הרצליה.46104 ,

₪

ביטולים:
משתתף יקר ,אם למרות הרשמתך,
אינך יכול להשתתף בכנס –
נא חייבו את כרטיס האשראי לפי הפרטים הבאים:
משתתף מחליף יתקבל בברכה.
חודש
ישראכרט בתוקף עד :שנה
דיינרס
ויזה
סוג הכרטיס:
ניתן ,לבטל ההשתתפות עד
לתאריך ( 26/05/2013כולל),
מס' ת.ז.
שם בעל הכרטיס:
(שבוע קודם לכנס) – ללא חיוב.
ביטולים לאחר מועד זה יחויבו
₪
סכום:
מס' כרטיס האשראי:
בתשלום מלא (גם אם הרשמתך
נעשתה במהלך השבוע האחרון
שלפני הכנס).
שינויים של הרגע האחרון :ייתכנו שינויים של הרגע האחרון ,מסיבות שאינן תלויות במארגני הכנס ,למארגנים הזכות לשנות
כאמור ,משתתף מחליף יתקבל
התחייבותם – בהתאם.
בברכה!

תאריך:

שם החותם:

חתימה וחותמת החברה:

