סדרי הרשמה ותשלום לימי עיון
ההרשמה לימי העיון מטעם העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המדינה  -באמצעות טופס ההרשמה בלבד.
#
#
#
#
#

משלוח הטופס אינו מהווה אישור השתתפות בימי העיון  -יש לוודא קבלת אישור
לרישום ביום שלמחרת השליחה.
מספר המקומות מוגבל
תוספת מחיר לחבר עמותה (זכאי לסבסוד) יחיד בחדר זוגי  150 -ש"ח לכל לילה.
באחריות חבר/ה שלא קיבל/ה אישור השתתפות ,לוודא ההרשמה טלפונית
במשרדי העמותה ,עד שבוע ימים שלפני היציאה לימי העיון ,ולקבל אישור בכתב.
ביטול השתתפות חייב להיעשות בכתב ויש לוודא קבלתו בעמותה .ככל שהודעת
הביטול תתקבל במשרדי העמותה עד שבוע לפני מועד יום העיון ,יחויב החבר
בדמי ביטול בסך  .₪100ככל שהודעת הביטול תתקבל לאחר מכן יחויב החבר
בעלות של לילה אחד לפחות עפ"י מחירון המלון ועפ"י שיקולי המלון ,זאת בנוסף
לדמי הביטול.

#

חברי העמותה ששולמו עבורם דמי החבר על פי חלקיות משרה ,זכאים לסבסוד
יחסי בהתאם.

מודגש ומובהר בזאת לתשומת לב החברים ,כי בקשות מיוחדות בנוגע לסוג
החדר ,גודל החדר ,איכות החדר ,רמת החדר ,מיקום החדר במלון (קומה,
כיוון) ,קיומה או היעדרה של דלת מקשרת בין חדרים ,עזיבה מאוחרת של
חדרים בשבת ,איכות האוכל ,איכות השירות במלון ,מתקני המלון וכיו"ב,
ככל שיהיו ,אם יהיו ,ייבדקו אך ורק בעת הקבלה למלון מול משרד הקבלה
של המלון .העמותה לא תהיה מחויבת בשום מקרה בנוגע לבקשות מהסוג
דנן והן אינן באחריות העמותה!

נא תשומת ליבך לנוהלי היציאה לימי העיון אשר מופיעים בעיתון זה.

ך
תאריך _______________

טופס הרשמה לימי העיון

קוד הקבוצה __________________

 הטופס הינו אישי והזכאות אינה ניתנת להעברה -יש למלא בכתב ברור את כל הפרטים המופיעים בטופס ולשלוח לפקס03-6138288/77 :
לכבוד העמותה לקידום מקצועי חברתי של העובדים בשירות המדינה ,רח' היצירה  ,3מיקוד  ,5252141רמת גן
אבקשכם לרשום אותי ואת בן/בת זוגי כמשתתף בימי העיון שיתקיימו במלון _________________________________________ בתאריך _______________
חדר יחיד  /חדר זוגי  /שלושה מבוגרים (הקף בעיגול סוג החדר) .מס' וגילאי ילדים /תינוקות _________________________________________
הערות _____________________________________________________________
שם פרטי ומשפחה _______________________________________

מס' ת"ז ______/___/___/___/___/___/___/___/

כתובת _____________________________________ עיר___________________________ מיקוד ___________________
טל' בבית __________________ טל' נייד ___________________ דואר אלקטרוני (________________________________________ )E-mail
מקום עבודה _________________________ אגף/מחלקה _________________________ עיר ______________
טל' בעבודה ____________________ פקס______________________
תנאי התשלום :באמצעות כרטיס אשראי (עד  6תשלומים שווים).
שם בעל הכרטיס __________________________
________/____/
קוד ביטחון ( 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס)

מס' ת"ז בעל הכרטיס ____ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /
______/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
מס' הכרטיס

תוקף הכרטיס ___ ___ /סה"כ לתשלום ______________ מס' תשלומים ______ חתימת בעל הכרטיס _____________________
הסכום הנ"ל יעודכן על פי הוראת העמותה ,בהתאם לתעריף הנכון ו/או בהתאם למועדי התשלומים הנכונים ו/או בהתאם לזכאות הנרשם ובכפוף לקריטריונים שנקבעו
ע"י העמותה.
על חבר עמותה ,המעוניין לשלם באמצעות המשכורת ,למלא טופס הוראה לניכוי משכורת ולצרף תלוש משכורת  -עד  3תשלומים.
* באמצעות השכר ניתן לחייב חדר אחד בלבד * .סכום עד  100ש"ח יחוייב בתשלום אחד בלבד.
הנני מצהיר/ה כי ידועה לי ומוטלת עלי חובת השתתפותי בכל אחת מההרצאות בימי העיון .אי השתתפותי באחת או בחלק מההרצאות ,מקנה זכות לעמותה לקידום
מקצועי חברתי של עובדי המדינה ,לחייב אותי בעלות המלאה של ימי העיון והשהייה במלון.
תאריך ________________

					
חתימת חבר העמותה ______________

 #אישור השתתפות בימי העיון ישלח אך ורק למען הפרטי של הנרשם (שבועיים לפחות לפני המועד שאושר) # .קיום יום העיון מותנה בהרשמה של מינימום  25חדרים בכל מחזור.
לתשומת ליבכם:
 #עובדים המשתתפים בימי העיון מתבקשים לדווח בטופס ההרשמה על תינוק/ילד
שהם מביאים איתם .התשלום יבוצע דרך העמותה.
 #לא יחול ביטוח על תינוק/ילד שלא דווח דבר המצאותו בתחומי המלון.
* בכפוף לשינויים בהתאם להחלטות הנהלת העמותה כפי שיתקבלו ויפורסמו מעת לעת.

#
#

עובד שלא דיווח בטופס ההרשמה ואף על פי כן הביא תינוק/ילד ליום העיון  -ידרש
לשלם את מלוא המחיר.
מגיל  0-2שנים חיוב עבור ביטוח בלבד ; מגיל  2-12שנים יחשב כילד ; מגיל  12שנים
ומעלה יחשב כמבוגר.

