שלום ,לבאי אתר ההרשמה!
להלן הנחיות רישום לכנס השנתי ה 23-למדעי הבקר לחלב

לשירותכם ,כמה ערוצי הרשמה:

 .1באמצעות האינטרנט :הנכם מוזמנים להירשם בהליך מהיר וידידותי באמצעות אתר
ההרשמה באינטרנט ,שכתובתו:
http://www.eventact.com/kenes/bakar11

נא הקישו על הקישורית לצורך כניסה לאתר ההרשמה
הרשמה באמצעות אתר האינטרנט מחייבת תשלום באחת הדרכים הבאות:
 .1בכרטיס אשראי

 .2התחייבות ל"שיאון".

 .2באמצעות הדואר :מלאו את הפרטים האישיים שלכם בטופס המצורף להזמנה או בטופס
המופיע באתר ההרשמה ,הניתן להדפסה .את הטופס בצרוף המחאה לפקודת 'התאחדות
מגדלי בקר' ,יש לשלוח אל :התאחדות מגדלי בקר  -הנה"ח ,ת"ד  ,3015פארק התעשייה
קיסריה.38900 ,
 .3באמצעות משלוח פקס :יש למלא את הפרטים האישיים בספח ההזמנה או
בטופס ,שהורד מאתר ההרשמה באינטרנט ,ולשלוח להתאחדות מגדלי בקר
בפקס .04 -6273501 :תשלום באופן זה יבוצע באמצעות:
 .1כרטיס אשראי  -יש לציין מס' ת"ז ) 9ספרות(  .2התחייבות של "שיאון".
הרשמה מוקדמת :מחירים מוזלים יינתנו למשלמים עד1.6.11 :
 .4דמי ביטול :למבטלים עד  - 14.6.11יוחזר התשלום במלואו; לאחר מועד זה  -אין החזרי
תשלום כולם באים!.
 .5גימלאים )מעל  (65וסטודנטים :ייהנו מהנחה של  15%בצירוף צילום תעודת אזרח ותיק
או סטודנט .ההרשמה במקרה זה תיעשה אך ורק הטופס המצורף.
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 .6חדר 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 המזמין.
 .7שימוש 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 2011
אירוח מלא לכל ימי הכנס  -מחיר למשתתף
) 2לינות 3 ,ארוחות צהריים 2 ,ארוחות בוקר 2 ,ארוחות ערב(
מחיר רגיל

מחיר מוזל

₪ 1640
₪ 1310
₪ 1155

₪ 1470
₪ 1140
₪ 1130





חדר ליחיד )ללא שותף(
אורח בחדר לשניים
שלושה אורחים בחדר

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





חדר ליחיד )ללא שותף(
אורח בחדר לשניים
שלושה אורחים בחדר

מחיר רגיל

מחיר מוזל

₪ 1205
₪ 985
₪ 930

₪ 1080
₪ 895
₪ 850

אירוח על בסיס יומי ,ללא לינה
)ארוחת צהריים ,קפה ועוגה(






יום אחד בלבד  -יום ג' או יום ד'
יום ה' בלבד
יומיים :ג'-ד' או ד'-ה'
שלושת ימי הכנס

מחיר רגיל

מחיר מוזל

₪ 385
₪ 350
₪ 605
₪ 800

₪ 330
₪ 300
₪ 545
₪ 720

עלות לינה מוקדמת  -ערב פתיחת הכנס ,בתאריך  ₪ 490 - 20.6.11לחדר יחיד ו₪ 380 -
לאורח בחדר זוגי )כולל לינה וארוחת בוקר(.
המחירים כוללים מע"מ

להזכירכם! מחיר מוזל יינתן למי שטופס ההרשמה שיגיע למזכירות הכנס עד
לתאריך .1.6.2011
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לשירותכם במתן מידע נוסף וסיוע בהרשמה:
 גבי עדין ,יו"ר הכנס :טל' במשרד;03-9485610 :
טל' נייד ;050-6241581 :דואר אלקטרוני:

gadin@shaham.moag.gov.il

 ריקי מואב ,מרכזת הפקה וארגון :טל' במשרד ;03-9485305 :טל' נייד;052-3744434 :
פקס ,03-9485614 :דואר אלקטרוניrikim@moag.gov.il :
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