לבאי אתר ההרשמה שלום וברכה !
להלן הנחיות רישום לכנס השנתי ה 29-למדעי הבקר לחלב
לשירותכם ,כמה ערוצי הרשמה:
 .1באמצעות האי טר ט :ה כם מוזמ ים להירשם בהליך מהיר וידידותי באמצעות אתר
ההרשמה באי טר ט ,שכתובתו:

 ) www.kenesbakar.co.ilא עמדו על הקישורית ולחצו על
מקש  ctrlלצורך כ יסה לאתר ההרשמה(.
הרשמה באמצעות אתר האי טר ט מחייבת תשלום באחת הדרכים הבאות:
 .1בכרטיס אשראי

 .2התחייבות ל"שיאון".

 .2הרשמה מוקדמת :מחירים מוזלים יי ת ו למשלמים עד26/10/17 :
 .3דמי ביטול :רשם המעו יין לבטל את השתתפותו עד לתאריך  7/11/17יקבל בחזרה את
מלוא הסכום ששילם .במידה והתשלום בוצע בכרטיס אשראי ,יקוזזו  5%עמלת חברת
האשראי.
 .4גימלאים )מעל  (65וסטוד טים:
ה חה של  10%באירוח על בסיס יומי בלבד )בהצגת צילום תעודת אזרח ותיק /
תעודת סטוד ט בעמדת הרישום בכ ס(.
ל רשמים דרך אתר ההרשמה יש לשלוח צילום או סריקה של התעודה
המתאימה לידי :רוית ,במייל ravit@ortra.com :או לפקס03-6384455 :
א לציין מספר טלפון או מייל לחזרה.
רק לאחר קבלת התעודה המתאימה רוית תיתן את הה חה.
 .5חדר עם שותף
המעו יי ים בשותף לחדר ,מתבקשים לוודא תחילה את השתתפותו בכ ס ורק לאחר מכן
לציין את שמו בטופס ההרשמה .שמירת חדר לשותף ,שלא רשם לכ ס ,תחייב בתשלום
את מזמין החדר ,כחדר ליחיד.

" .6אקסטרות" במלון
הל ים במלון יידרשו להפקיד במשרד הקבלה את מספר כרטיס האשראי שלהם למקרה
של שימוש במתק י המלון המחויבים בתשלום וסף"  -אקסטרות".

מחירי ההשתתפות ו והל ההרשמה לכ ס הבקר 2017
המחירים כוללים מע"מ
רישום מלא לכל ימי הכ ס  -מחיר למשתתף
המחיר כולל 2 :לילות במלון 2 ,ארוחות בוקר 3 ,ארוחות צהריים 2 ,ארוחות ערב

יחיד בחדר )ללא שותף(
יחיד בחדר זוגי )שותף  /בן זוג(
יחיד בחדר לשלושה

רישום מאוחר
מתאריך 27/10/17
₪2,100
₪1,630
₪1,340

רישום מוקדם
עד 26/10/17
₪1,850
₪1,520
₪1,220

רישום ל -2ימי כ ס  -מחיר למשתתף
המחיר כולל :לילה  1במלון 2 ,ארוחות צהריים ,ארוחת בוקר אחת ,ארוחת ערב אחת

יחיד בחדר )ללא שותף(
יחיד בחדר זוגי )שותף  /בן זוג(
יחיד בחדר לשלושה

רישום מאוחר
מתאריך 27/10/17
₪1,460
₪1,200
₪1,100

רישום מוקדם
עד 26/10/17
₪1,310
₪1,120
₪1,050

רישום על בסיס יומי ,ללא לי ה
המחיר כולל :ארוחת צהריים

יום כ ס אחד בלבד :ג' או ד'
יום כ ס אחד בלבד :ה'
ש י ימי כ ס :ג'-ד' או ד'--ה'
שלושה ימי כ ס

רישום מאוחר
מתאריך 27/10/17
₪460
₪330
₪770
₪1,000

רישום מוקדם
עד 26/10/17
₪420
₪300
₪700
₪900

עלות לי ה מוקדמת  -ערב פתיחת הכ ס20.11.2017 ,
המחיר כולל :לי ה וארוחת בוקר
מחיר ללילה
יחיד בחדר )ללא שותף(
יחיד בחדר זוגי )שותף  /בן זוג(

₪640
₪450

לשירותכם במתן מידע וסף וסיוע בהרשמה
 רוית חמן | חברת ארטרא | טלravit@ortra.com 03-6384452 .
 ע בל בלס | התאחדות מגדלי בקר | טל  04-6279700ייד 052-2437960
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