
2. אמצעי תשלום:

תשלום בהמחאה לפקודת אופקים כנסים בע“מ - רצ“ב המחאה בסך ______________ ₪   

מספר המחאה: __________________________________  בנק _________________________  לתאריך ____________________

תשלום בכרטיס אשראי:  ויזה  /  ישראכרט  /  אמריקן אקספרס  /  אחר ____________________ )הקף/י בעיגול( לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס   

 /  תוקף     -  -  -  :מס‘ כרטיס

ע“ש _________________________________________________________   ת“ז _____________________________________

סה“כ לתשלום ___________________________ ₪

חתימה ___________________________________________

1. דמי הרשמה לכנס* ודמי חבר החברה )אנא הקף/י את בחירתך(:

 הרשמה מוקדמתפרטי המשתתף
עד ה- 22/03/2013

הרשמה מאוחרת
מה- 28/05/2013 – 24/03 

  ₪ 1850  (€ 370)  ₪ 1350  (€ 270)רופא / טכנאי חבר החברה לאולטראסאונד

 ₪ 2000  (€ 400) ₪ 1500  (€ 300)רופא/ טכנאי  שאינו חבר החברה לאולטראסאונד 

דמי ביטול: 
עד ל-1/5/2013 יוחזרו דמי הרישום בניכוי של 200 ₪ דמי טיפול. לאחר תאריך זה לא יהיו החזרים

כרטיס האשראי יחויב לפי המחיר השקלי    *

המחירים כוללים - השתתפות בהרצאות ובסדנאות, חומר הכינוס, הפסקות קפה ועוגה וארוחת צהרים וסדנאות HANDS ON ואינם כוללים דמי חבר.  **

 ***  חבר בחברה הינו מי ששילם את דמי החבר לשנים 2012-2013. רופאים וטכנאים יכולים להסדיר את דמי החבר דרך ההסתדרות הרפואית בישראל, 
בטלפון - 03-6100444. אנא הסדירו את תשלום דמי החבר מבעוד מועד והימנעו מאי-נעימויות ביום הכנס.

EUROSON SCHOOL
May 29-30, 2013, Dan Tel Aviv

מספר המקומות בקורס מוגבל ל – 80 משתתפים בלבד. אנא הזדרזו להירשם על מנת להבטיח את מקומכם!
לא ניתן להירשם במקום.

Title:           � Prof.                � Dr.                � Mr.                � Ms.

Surname _____________________________________  First name _________________________________________________

__________________________________________________ @ ________________________________________ E-mail כתובת

כתובת דואר _______________________________________________  עיר _____________________________  מיקוד __________

טלפון עבודה _____________________________________________  נייד _____________________________________________

לכבוד: חברת אופקים כנסים בע“מ, דרך מנחם בגין 80, תל אביב 6713827, מחלקת רישום טל: 03-7610805 / 03-7610802, 
tali10@ofakim.co.il :פקס: 03-7610799. מענה טלפוני במחלקת רישום בימים א' - ה'. עדיף לפנות במייל לכתובת

אישורי הרשמה יישלחו במייל.
אנא מלא/י טופס זה בכתב יד ברור

טופס הרשמה לקורס בלבד!


