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נא מלאו בכתב ברור ושלחו לפקס  04-6369053או למייל
doron@physiothletics.co.il
שם מלא )עברית  +אנגלית(:
שימו לב -השם באנגלית הוא זה שיופיע על תעודת סיום הקורס.
דוא״ל :

מס׳ תעודת זהות:

סלולארי:

מקצוע  +מקום עבודה:

כתובת למשלוח דואר:

הקורס בשפה האנגלית בלבד
מספר המקומות מוגבל -מקום על פי עקרון כל הקודם זוכה
עלות הקורס למשתתף

מועד הרשמה
הרשמה מוקדמת עד ה 20.5.18

 + ₪ 1204מע״מ ) 1450כולל מע״מ(

הרשמה מאוחרת אחרי ה 20.5.18

 + ₪ 1328מע״מ ) 1600כולל מע״מ(

הנחת קבוצה )מעל  5נרשמים( בהרשמה מוקדמת
)עד ה(20.5.18 -

 + ₪ 1079מע״מ ) ₪ 1300כולל מע״מ(
*קבלה תשלח במייל

על מנת להיות זכאים להנחה עלינו לקבל את כל טפסי הרישום ביחד ,מלאים וחתומים .אם אתם נרשמים
בפקס – אנא שלחו את הטפסים באותו פקס ,אם בדוא"ל אנא שלחו את כל הטפסים של הנרשמים באותה
הפעם .לא תינתן הנחה על משלוח של טפסים בנפרד .אין הנחות על פחות אנשים.

המחיר כולל :חוברת הקורס ,תעודת השתתפות בינ״ל ,כיבוד קל וארוחות צהריים.
אפשרויות תשלום
• כרטיס אשראי )נא מלאו את הטופס ושלחו במייל או בפקס לפרטים שבראש טופס זה(.
מילוי פרטי האשראי מהווה הסכמה לחיוב הכרטיס.
ויזה  /מסטרכארד  /ישראכרט  /דיינרס )נא להקיף בעיגול(
מספר כרטיס_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ :
תוקף_ _ / _ _ :

 3ספרות בגב הכרטיס_ _ _ :

מספר תשלומים )עד ______ : (3

שם בעל הכרטיס ___________________ :ת.ז .בעל הכרטיס_ _ _ _ _ _ _ _ _ :
• העברה בנקאית לפקודת :פיזיותלטיקס דורון כהן תמר שגיא ,הבנק הבינלאומי ,סניף  ,027מספר
חשבון 495700
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מדיניות ביטולים:
במקרה של ביטול עד  60יום ממועד תחילת הקורס -יוחזר כל הסכום פחות  100ש״ח בגין דמי טיפול.
במקרה של ביטול עד  45ימים ממועד תחילת הקורס -יוחזרו  50%מעלות הקורס .במקרה של ביטול 30
יום לפני תחילת הקורס יוחזרו  30%בלבד מעלות הקורס .אחרי תאריך זה לא ינתן החזר כספי אלא אם
המבטל ימצא מחליף .אנו מתחייבים כלפי  noiמספר חודשים מראש ולכן נקבעה מדיניות ביטולים זו.
הערה :פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים .ייתכנו שינויים ואף ביטול עקב המורכבות הלוגיסטית של
ארגון הקורס .איננו אחראיים לנזקים ישירים או עקיפים שעלולים להגרם למשתתפי הקורס כולל ימי חופשה,
נסיעות ועוד .מובהר כי התכנים המועברים בקורס כפופים לזכויות יוצרים ואין לשכפל או לעשות בהם שימוש אחר
פרט ללימוד עצמי -אין לעשות בהם שימוש להעברת סדנאות ,הרצאות או קורסים אחרים ללא אישור מראש ובכתב
מפיזיותלטיקס .במידה ומסיבה כלשהי יבוטל הקורס יוחזר מלוא הסכום למשתתפים.

בחתימתי להלן אני מסכים לתנאים המובאים בטופס ההרשמה ,כולל מדיניות הביטולים.
תאריך:

חתימה:

לבירורים נוספים :פיזיותלטיקס | גבעת חיים איחוד | www.explainpain.co.il | 04-6860086
doron@physiothletics.co.il
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