2018

The 33 Annual Conference & Exhibition
rd

טופס רישום והתחייבות
לכבוד :מידע 2018
טלדן מערכות מידע בע”מ ת.ד  18094תל-אביב 6118002
טל’ ,03-6117500 :פקס ,03-6117501 :דוא"לkenes@teldan.com :
שם המשתתף/ת (שם פרטי ושם משפחה באותיות ברורות):
שם המוסד הרושם בעברית:
שם המוסד הרושם באנגלית:
מספר עוסק מורשה/ח.פ/תיק:
כתובת למשלוח החשבונית (כולל מיקוד):
כתובת למשלוח דואר (כולל מיקוד):
טלפון:

פקס:

דוא״ל:
 .₪לתשומת לבך ,המחירים הנקובים בטופס זה אינם כוללים מע"מ ,ואילו סכום התשלום/
סכום התשלום/התחייבות:
התחייבות חייב לכלול מע"מ (יש להוסיף  17%למחירים הנקובים בטופס)
תאריך התשלום:

חתימת המתחייב/ת לשלם:

המחאות יש לרשום לפקודת :טלדן מערכות מידע בע"מ .נא לא לשלוח המחאות דחויות .כרטיסי אשראי יחויבו בתשלום אחד בלבד.
פרטי כרטיס אשראי
סוג

מספר

ת.ז.

בתוקף עד

 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס:
שם בעל כרטיס האשראי

דמי השתתפות :המחירים אינם כוללים מע"מ
מחיר רגיל
יום עיון

מחיר למוסדות חינוך

₪ 820

₪ 690

השתתפות אישית בשני ימי עיון

₪ 1,220

₪ 1,220

השתתפות אישית בשלושה ימי עיון

₪ 1,800

₪ 1,800

הארוע מאושר ע"י קרן ידע ,ההחזר הכספי יינתן לעובדי המח"ר ע"י קרן ידע
רשימת ימי העיון מופיעה בחוברת הכנס ,אותה ניתן למצוא באתר טלדןwww.teldan.com/conference. :

נא לרשום להלן את שמות ימי העיון אליהם מתבצעת ההרשמה:
.1
.2
.3

תאריך
תאריך
תאריך

תנאי הרשמה והשתתפות:
• ארועי שבוע המידע יתקיימו בימים ב' ,ג' ,ד'14/5/2018 - 16/5/2018 ,
• המחיר כולל השתתפות ביום העיון ,חומר הדרכה ליום העיון ,כניסה לתערוכה ,כיבוד קל בבוקר ,הפסקות קפה וארוחת צהריים.
• המחירים אינם כוללים מע”מ.
• ביטולים יתקבלו עד לתאריך ה 1/5/2018-ולאחר מכן יחויב התשלום במלואו למעט הנרשמים להשתתפות ביותר מיום עיון אחד .ניתן לשלוח משתתף
חליפי ויש להודיע על כך מראש למארגנים.
• למשתתפים יינתן כרטיס חניה המאפשר חניה ליום שלם בחניון הילטון בעלות של .₪ 40
• המארגנים אינם מתחייבים לקבל כל הרשמה ,ושומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים בתכנית הכנס והתערוכה.
• בכל הזמנה יש לציין ת.ז .או עוסק מורשה

