מושב החורף של האיגוד הישראלי לראומטולוגיה
מלון מצודת דוד ,ירושלים
 4-6בדצמבר 2014

טופס הרשמה ותשלום
טלפונים לבירורים –  03-6426616עדנה /אסתי
הרשמה לכנס ולינות
ניתנים באתרwww.instyle-events.co.il/ISR :
או
ע"י מילוי הפרטים בטופס זה ושליחתו לפקס 03-6431704
למשלמים בצ'ק :יש להעביר לפקודת "חברת אינסטייל איוונטס בע"מ" ,רח' טאגור  44ת"א 6934102
שתי המחאות שוות לתאריכים  1/11ו1/12-
שליחת פקס בלבד ללא משלוח צ'ק/פרטי אשראי אינה מהווה הרשמה לכנס ואינה מבטיחה שריון חדרים
פרופ'/ד"ר /גב' שם משפחה  ...............................................שם פרטי .............................................
מקום עבודה ………… ..............…………..כתובת למשלוח דואר .....................................................
טלפון סלולרי ……………… ……..….....דוא"ל ..............................................................................
מספר כרטיס אשראי  ...............................................................................תוקף .............................
 3ספרות בגב הכרטיס  ......................תעודת זהות  ....................................מס' תשלומים2 / 1 :

אירוח  2לילות ,על בסיס פנסיון מלא

אנא סמן/ני בחירתך בV-

עלות רופא מתמחה  /אחות

₪ 350 

עלות רופא מומחה


₪ 800 
 יום ה'  יום ו'
₪ 1,100 
₪ 2,150 

*Breakfast with the
*Professor
הרשמה מראש למס' מוגבל

₪ 650

תוספת עבור בן/בת זוג
השתתפות ללא לינה (פטורה מתשלום)
(עד גיל )12

עלות ילד בחדר הורים

עלות מבוגר שלישי בחדר (מעל גיל )12

מעוניין/ת בארוחת בוקר שישי עם :

 Prof. Landewé
 Prof. Ruperto
 Prof. van der Heijde

סה"כ לתשלום

 לתשומת ליבכם 
ארוחת ערב שישי תיערך בבית שמואל ,הסמוך למלון .במקום כשרות מטה יהודה.
במידה ורמת הכשרות אינה מספקת ניתן לסעוד במסעדת המלון בהרשמה מראש.
ארוחת צהריים בשבת בהרשמה מראש:
רופא  /אחות  /בני/בנות זוג
מבוגר שלישי בחדר
ילד בחדר הורים
סיור מודרך ביום ו' לבני/בנות זוג – שוק מחנה יהודה (מטעם האיגוד)
*מותנה במינימום  20איש
סה"כ לתשלום

אנא סמן/ני בV-



מעוניינים לסעוד
במסעדת המלון


 ___ * ₪ 260 נרשמים
 ___ * ₪ 200 נרשמים
 ___ * ₪ 60 נרשמים

מעוניינים בא.צהרים בשבת

בקשות מיוחדות______________________________________________________________ :
האירוח הינו ע"ב פנסיון מלא כולל צהרים בשבת  .מספר החדרים מוגבל .הקדימו להירשם
* המחירים מסובסדים ומותנים בתשלום מראש של דמי החבר לאיגוד
ביטול השתתפות :בין  0-7ימים לפני הכנס בחיוב של עלות לילה אחד.
אי הגעה לכנס ללא הודעה תחויב במלוא העלות
44/28 TAGORE STREET TEL AVIV 69341 ISRAEL
רחוב טאגור  44/28תל אביב  69341ישראל
TEL: +972-3-6426616 FAX: +972-3-6431704 MAIL: instyle@instyle-events.co.il WEB: www.instyle-events.co.il

