לבאי אתר ההרשמה שלום וברכה !
להלן הנחיות רישום לכנס השנתי ה 27-למדעי הבקר לחלב
לשירותכם ,כמה ערוצי הרשמה:
 .1באמצעות האינטרנט :הנכם מוזמנים להירשם בהליך מהיר וידידותי באמצעות
אתר ההרשמה באינטרנט ,שכתובתו:

( http://www.bakar-israel.orgנא עמדו על הקישורית ולחצו על
מקש  ctrlלצורך כניסה לאתר ההרשמה).
הרשמה באמצעות אתר האינטרנט מחייבת תשלום באחת הדרכים הבאות:
 .1בכרטיס אשראי

 .2התחייבות ל"שיאון".

 .2הרשמה מוקדמת :מחירים מוזלים יינתנו למשלמים עד24/10/15 :
 .3דמי ביטול :למבטלים עד  20/10/15יוחזר התשלום

בניכוי ( 5%למשלמים

בכרטיס אשראי) ; לאחר מועד זה  -אין החזרי תשלום כולם באים!.
 .4גימלאים (מעל  ,)65וסטודנטים :ייהנו מהנחה של  10%באירוח על בסיס יומי
בלבד (בהצגת צילום תעודת אזרח ותיק  /תעודת סטודנט בקבלת תג ביום
הכנס).
 .5חדר עם שותף :המעוניינים בשותף לחדר ,מתבקשים לוודא תחילה את
השתתפות בכנס ורק לאחר מכן לציין את שמו בטופס ההרשמה .שמירת חדר
לשותף ,שלא נרשם לכנס ,תחייב בתשלום את מזמין החדר ,כחדר ליחיד.
 .6שימוש ב"אקסטרות" :הלנים במלון יידרשו להפקיד במשרד הקבלה את מספר
כרטיס האשראי שלהם למקרה של שימוש במתקני המלון המחויבים בתשלום
נוסף " -אקסטרות".

מחירי ההשתתפות ונוהל ההרשמה לכנס הבקר 2015
אירוח מלא לכל ימי הכנס  -מחיר למשתתף
( 2לינות 3 ,ארוחות צהריים 2 ,ארוחות בוקר 2 ,ארוחות ערב)

מחיר רגיל

מחיר מוזל



חדר ליחיד (ללא שותף)

₪ 1,920

₪ 1,730



עלות לאורח בחדר לשניים

₪ 1,530

₪ 1,380



עלות לזוג בחדר

₪ 3,010

₪ 2,710



עלות לאורח בחדר לשלושה

₪ 1,350

₪ 1,220

אירוח ל 2-ימי כנס  -אירוח למשתתף
( 1לינה 2 ,ארוחות צהריים ,ארוחת בוקר אחת ,ארוחת ערב אחת)

מחיר רגיל

מחיר מוזל



חדר ליחיד (ללא שותף)

₪ 1,410

₪ 1,270



עלות לאורח בחדר לשניים

₪ 1,160

₪ 1,040



עלות לזוג בחדר

₪ 2,260

₪ 2,030



עלות לאורח בחדר לשלושה

₪ 1,100

₪ 990

אירוח על בסיס יומי ,ללא לינה
(ארוחת צהריים)

מחיר רגיל

מחיר מוזל



יום אחד בלבד  -יום ג' או יום ד'

₪ 440

₪ 400



יום ה' בלבד

₪ 410

₪ 370



יומיים :ג'-ד' או ד'-ה'

₪ 720

₪ 650



שלושת ימי הכנס

₪ 960

₪ 870

עלות לינה מוקדמת  -ערב פתיחת הכנס ,בתאריך  ₪ 580 -23/11/15לחדר יחיד ו₪ 450 -
לאורח בחדר זוגי (כולל לינה וארוחת בוקר).
המחירים כוללים מע"מ

להזכירכם! מחיר מוזל יינתן לנרשמים לכנס עד לתאריך 24/10/15

לשירותכם במתן מידע נוסף וסיוע בהרשמה:




ניתן לפנות לחברת "גלים הפקות" 077-5341455
ענבל בלס ,התאחדות מגדלי בקר 052-2437960 ,04-6279700 :

