כנס בנושא" :הדרך אל האושר"
סינמה סיטי ,ירושלים יום ג' 5797102.
מחיר ₪ 06 :לעמית .קרן "ידע" תשתתף בעלות הכנס לעמית ,בעלות של  ₪ 046בהתאם לזכאותו למלגה.
אישור הבקשה7
ישלחוד'מיידית
השתתפות
אישורי
,21787102.
תאריך אחרון לקבלת טפסי הרישום:
7102.עם117.
לציון ,יום
ראשון
סיטי
סינמה
מספר המקומות בכנס מוגבל ולכן ההרשמה היא על בסיס "כל הקודם זוכה"7
*הקרן שומרת לעצמה את הזכות לסגור את ההשרמה מוקדם מהתאריך המצוין היה והתמלאה מכסת העמיתים לכנס*
למשלמים בהמחאה ההרשמה באמצעות דואר בלבד לכתובת :קרן "ידע" ,בית האקדמאי ,רמז  ,30חולון 8540533
למשלמים באמצעות כרטיס אשראי ,ניתן לסרוק את הבקשה ואישור המעסיק ולשלוח לכתובתkenes@machar-yeda.org.il :
בקשה להרשמה לכנס תיבחן רק בצירוף כל המסמכים הנדרשים לעיל

ספח הרשמה לכנס "הדרך אל האושר"
שם משפחה

שם פרטי

תעודת זהות

רחוב ומס'

עיר מגורים

מיקוד

דואר אלקטרוני לתשובות לבקשות
נא למלא בכתב קריא וברור

_________________@______________
מס' טל 7נייד

מקום עבודה

הצהרות והתחייבויות נוספות של העמית
אני הח"מ _________________ העמית/ה בקרן "ידע ,לאקדמאים במח"ר ,יודע ,מצהיר ומתחייב כי:
 ידוע לי כי אני רשאי לבטל השתתפות עד ולא יאוחר מה 21787102. -ללא חיוב דמי ביטול7
 במקרה שאודיע על ביטול השתתפות לאחר ה – ,30.5.163.אחויב בדמי ביטול של .₪ 06
 במקרה שאודיע על ביטול השתתפות בבוקר יום הכנס או במקרה שלא אגיע לכנס ,אחויב במלוא עלות הכנס (3/0
על חשבוני 1/0 ,על חשבון המלגה).
 ידוע לי כי זכאותי להשתתף בכנס מותנית בקיום שנת אכשרה אחת לפחות.
 כל מסמך או הודעת דוא"ל שנשלחה אלי מהקרן בדוא"ל ,תיחשב ככזו שנתקבלה אצלי באותו יום בו נשלחה.
באחריות העמית לוודא שקיבל הודעות ו/או מסמכים באמצעות הדוא"ל ולא תתקבל כל טענה מהעמית בעניין זה
מ אשר קבלת עדכונים בדוא"ל וסמס בנוגע לפעילויות קרן "ידע"
הריני מצהיר/ה כי קראתי את תקנון הרישום ,שכל הפרטים דלעיל מדויקים ונכונים וכי ידועים לי כל כללי ההשתתפות בכנס
תאריך_____________ :

למשלמים באמצעות כרטיס אשראי (למעט אמריקן אקספרס ודיינרס)

לתשלום בהמחאה

המחאה ע"ס
₪ 06
עבור עמית
בלבד

חתימה_________________

סוג כרטיס:

ישראכרט

ויזה

מאסטרכארד

תוקף

מס' כרטיס:
שם בעל הכרטיס __________________________ :מס' ת.ז.
סכום לתשלום:
תאריך______________________

מס'  0( CVVספרות אחרונות בגב הכרטיס):
חתימת בעל הכרטיס_________________________

כנס בנושא" :הדרך אל האושר"
סינמה סיטי ,ירושלים יום ג' 5797102.
סינמה סיטי ראשון לציון ,יום ד' 117.7102.
תאריך____________ :

אשור מעסיק
(ימולא ע"י המעסיק בכל בקשה להשתתפות בכנס)
אישור לצורך קבלת מלגה לעובד/ת במוסדנו עבור כנס" :הדרך אל האושר"
המתקיים בסינמה סיטי ,ירושלים יום ג' בתאריך5797102. :

הרינו מאשרים בזאת את פרטי העובד/ת המבוקשים על ידכם כלהלן
שם משפחה

תעודת זהות

שם פרטי

הצהרת המעסיק
 דרוג המקצועי מח"ר  :כן/לא
 אחוז משרה __________ :
 אנו מפרישים  6.8%משכר העובד/ת לקרן "ידע" :כן  /לא
 תאריך הפרשה ראשונה לקרן "ידע"___/___/____:
 תאריך הפרשה אחרונה לקרן "ידע"___/___/____:
_____________
מקום העבודה

____________
שם המאשר

___________
תפקיד

____________
חתימה וחותמת

חובה למלא את כל הפרטים  -טופס לא מלא ,לא יטופל

__________
תאריך

