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   CFOטופס הרשמה לכנס 

  2007, ליוני 19-21, בימים שלישי עד חמישי, רויאל ביץבמלון 
  

  
  )לינה וארוח(הרשמה למלון .  1

  לתשלום  בחירתך  לזוג  ליחיד  

       FB*   2,500 ₪   3,850₪ חמישי –לימי הכנס שלישי 

       3,290₪   2,565₪  ברויאל ביץ  ) ש" מוצ–חמישי  ** (HBלסוף השבוע 

       2,965₪   2,310₪  ברויאל ביץ ) ש" מוצ–חמישי  *** (BBוף השבוע לס

       2,250₪   1,770₪  באגמים  ) ש" מוצ–חמישי  ** (HBלסוף השבוע 

       2,030₪   1,590₪  באגמים )  ש" מוצ–חמישי  *** (BBלסוף השבוע 

    סיכום ביניים

    )  -10%( לאפריל  10 עד -הנחה בגין הרשמה מוקדמת 

    +) 10%( למאי 23 אחרי -בגין הרשמה מאוחרת חיוב 

    כ לתשלום בגין לינה ואירוח"סה

  .שובר כניסה חופשי לחדר כושר, ערב של חוויות, ארוחת גאלה, שתייה וכיבוד במהלך מושבי הכנס, ארוחות בוקר וצהרים, המחיר כולל לינה*    
  .ארוחת בוקר וצהרים או ערב, כולל לינה, HBמחיר לסוף השבוע ה. 2007 למאי 29הזמנות לסוף שבוע יתקבלו עד לתאריך **   
  .או ערב/ל ללא ארוחת צהרים ו"כנ***  

  . נא בררו מחירים במשרד הפורום–במידה ומעוניינים להזמין ילדים לסוף השבוע :  הערה
  
  *:טיסות.  2

  כ מחיר"סה   זוגי/יחיד  מחיר     

  עלויות הסעות קבוצתיות באילת+ בוע בטיסות קבוצתיות משדה דב בנות זוגם באמצע הש/למשתתפי הכנס ובני הלוך

     לכיוון ₪ 296  *16:15בשעה  2007, ליוני19יום שלישי    אילת-טיסה שדה דב 

     לכיוון ₪ 296  *17:15בשעה  2007, ליוני19יום שלישי    אילת-טיסה שדה דב 

     לכיוון ₪ 296  *17:45בשעה  2007, ליוני19יום שלישי    אילת-טיסה שדה דב 

  עלויות הסעות קבוצתיות באילת+ לבני הזוג המצטרפים לסוף השבוע בסוף השבוע בטיסות קבוצתיות משדה דב  הלוך

     לכיוון ₪ 339  *17:00 בשעה 2007,  ליוני21, יום חמישי   אילת-טיסה שדה דב 

  עלויות הסעות קבוצתיות באילת+ למי שלא נשאר לסוף השבוע  חזור

     לכיוון ₪ 296  *17:45בשעה  2007, ליוני21יום חמישי    שדה דב–ילת טיסה א

     לכיוון ₪ 296  *18:30בשעה  2007, ליוני21יום חמישי    שדה דב–טיסה אילת 

     לכיוון ₪ 296  *19:30בשעה  2007, ליוני21יום חמישי    שדה דב–טיסה אילת 

     לכיוון ₪ 296  *20:30בשעה  2007, ליוני21יום חמישי    שדה דב–טיסה אילת 

  עלויות הסעות קבוצתיות באילת+ למי שנשאר לסוף השבוע  חזור

     לכיוון ₪ 339  *18:30בשעה  2006, ליוני23יום שבת    שדה דב–טיסה אילת 

     לכיוון ₪ 339  *20:35בשעה  2006, ליוני23יום שבת    אילת-טיסה שדה דב 

    סיכום ביניים

    )  -10%( לאפריל  10 עד -הנחה בגין הרשמה מוקדמת 

    +) 10%( למאי 23 אחרי -חיוב בגין הרשמה מאוחרת 

    כ לתשלום בגין טיסות והסעות"סה

  
   *הרשמה לכנס.  3

  .קבלת תיקי משתתף וחומרים מקצועיים, מחיר הכנס כולל השתתפות בהרצאות ובדיונים. מ לחברי הפורום"בתוספת מע ₪ 1,100מחיר 

  
  )נא למלא (ריכוז תשלומים.  4

  כ"סה  כנס. 3  טיסות. 2  מלון ואירוח. 1

        

   20.5 עדעל כל התשלומים להגיע למשרדי הפורום  .ההרשמה תקפה במילוי טופס התחייבות זה ושליחתו לפורום בפקס חתום :מועדי התשלום

  
  :דמי ביטול

  כנס  מלון ואירוח  טיסות והסעות  

  אין דמי ביטול  ן דמי ביטולאי  אין דמי ביטול   למאי18ביטול עד לתאריך 

  אין דמי ביטול  50%  30%   ליוני11 – מאי 20ביטול בין התאריכים 

  אין דמי ביטול  ישולם מחיר מלא  50%   ליוני14 – ליוני 12ביטול בין התאריכים 

  אין דמי ביטול  ישולם מחיר מלא  ישולם מחיר מלא No Show ובמקרה של 15.6ביטול לאחר 

  

  03-5170918בפקס   CFOפורום  לכבוד
  

 . באילת ומתחייב לשלם את הסכומים המפורטים מעלה בתנאים המפורטים שםCFO-הריני מגיש בזאת את הרשמתי לכנס ה

  

  _______________ ____:חברה______  _______________: שם

 

 


