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טופס הרשמה – כנס משגב לכפריות מקיימת
אנא מלאו את הפרטים המלאים וסמנו את אופן התשלום בספח המצורף .ניתן לשלוח את
הטפסים המלאים בדוא"ל או בפקס.

פרטי הנרשם
שם משפחה:

שם פרטי:

ת.ז( __/__/__/__/__/__/__/__/__ .נא להקפיד על  9ספרות)
כתובת פרטית:
טלפון בעבודה:

טלפון נייד:

כתובת דוא"ל:
מקום העבודה:
תפקיד:
ותק בתפקיד (מס' שנים /מס' חודשים):

השכלה:

*הכנס מתקיים באולם בקומה שנייה ,ללא מעלית ,אנא ציינו אם יש צורך בהנגשה_________:

תשלום לכנס:
 .1הרשמה מוקדמת –  -₪ 150עד התאריך ד' תשרי תשע"ח.21.9.12 ,
 .2הרשמה מאוחרת ₪ 180-
ניתן להירשם עד התאריך :כד' בתשרי תשע"ח.12.10.12 ,
יש למלא את החלק המתאים בדף הבא.

מפעם גליל מערבי ,זבולון ומורדות הכרמל מ.א .משגב  97102טל70-227017791 .
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אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאה בסך  180/₪ 150ש"ח לפקודת מועצה אזורית משגב
יש לשלוח למפעם גליל מערבי ,ד.נ משגב ,2012900 ,ולצרף את צילום ההמחאה לטופס
הרישום ולשולחו בדוא"ל או בפקס.
 תשלום הרשות המקומית .יש לצרף אישור הגזבר בספח המצורף למטה.
 תשלום באמצעות כרטיס אשראי ,בסך  ₪ 180 / 150מלא את הפרטים בספח המצורף
===================================================.
ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשות המקומית _____________________ :תשתתף בעלות "כנס משגב לכפריות מקיימת"
עבור (שם המשתתף)__________________________________ :
בסכום בגובה . ₪ 180 /₪ 150:ההשתתפות תועבר ישירות למועצה אזורית משגב (עבור מפעם
גליל מערבי).
חתימת הגזבר וחותמת הרשות ____________________________________
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל.12/10/12-
חתימת המשתתף____________________ :
========================================================
ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך ₪ 180/ ₪ 150
ניתן לשלם גם טלפונית04- :

לתשלום באמצעות כרטיס אשראי ,מלא את הפרטים הבאים:
 ,2204100שלוחה ( 0לימור)
סוג הכרטיס ____________________
מס'

/

/

/

תוקף הכרטיס ____/____ :
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס __________

מס' תשלומים :רגיל  3-18 /בקרדיט ____________

ת.ז .של בעל הכרטיס ____/__/__/__/__/__/__/__/

חתימה______________________:
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