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הארגון לגננות ולנוף 

info@gardening.org.il 

עדיפות תישמר , סדרת התשלוםעברת טופס ההרשמה וה
  .פנויההרשמה תהיה על בסיס מקום 

 את לכבד ומתבקשים, כמשתתפיםלהרשם לכנס 
 .שיווקי במסגרת האירוע

 נ/   ז   :   מין

  :נייד

  :חותמת

________________________  

  שבע- באר

  המחאה -    בנקאית ההעבר

        , 

       

  :תוקף הכרטיס

  

  570012179: פ.ח, הארגון לגננות ונוף בישראל

  )09-7887804(משרדי הארגון בפקס 
  מוסד או קיבוץ מחייבת צירוף התחייבות מטעם מקום העבודה

  4616002הרצליה , 6195. ד.ת, 90הנשיא - יהודה
info@gardening.org.il:  ל"דוא

הארגון לגננות ולנוף 
 www.gardening.org.il  *   09-7887800 בישראל

 2018כנס גינון נוף וסביבה 

  טופס הרשמה להשתלמות מקצועית 
  2018 וסביבה כנס גינון נוף

  ת/יש למלא טופס נפרד לכל משתתף

  הארגון לגננות ולנוף בישראל
info@gardening.org.il:  ל"דוא|    09-7887804: פקס|    09

עברת טופס ההרשמה והרק לאחר ה יםבכנס מובטחבמלון והשתתפות 
ההרשמה תהיה על בסיס מקום , מעבר לתאריך זה, 31/01/2018 - לנרשמים עד לתאריך ה
להרשם לכנס  מוזמנים בתערוכה מציגות שאינן מסחריות

שיווקי במסגרת האירוע/פרסומי או לחלק חומר/ו, להופיע באופן שיווקי

 2018 וסביבה נוףרצוני להירשם לכנס הארצי לגינון 

  .:ז.ת  :

  :פקס

חותמת+חתימה  

________________________: ה/שם שותף, זוגי -      יחיד - :    ת להיות בחדר

  .באחד הסיורים ביום חמישית להשתתף 

באר -    תל אביב - חיפה    - : ת בהסעה באוטובוס

העבר - :  יבוצע באמצעות₪ ___________   :בסך של

    : סוג הכרטיס,    3,    2,    1:  תשלומים' מס , רטיס אשראי

:          

תוקף הכרטיס  :ת הכרטיס

:חתימה  :ת הכרטיס
  

  
הארגון לגננות ונוף בישראל, כל התשלומים יבוצעו בעת ההזמנה לפקודת

  9150085: מספר חשבון,  940: סניף, )10(בנק לאומי : להפקדה ישירה
משרדי הארגון בפקס יש להעביר העתק של ההפקדה ל, במקרה של העברה בנקאית

מוסד או קיבוץ מחייבת צירוף התחייבות מטעם מקום העבודה, ת רשות מקומית/השתתפות של נציג

 

יהודה' רח

הארגון לגננות ולנוף 
7887800: טלפוןבישראל

כנס גינון נוף וסביבה 

טופס הרשמה להשתלמות מקצועית 
כנס גינון נוף

יש למלא טופס נפרד לכל משתתף*

  
  :  לכבוד

הארגון לגננות ולנוף בישראל
09-7887800:  'טל
  
  במלון והשתתפות מקום

לנרשמים עד לתאריך ה
 מסחריות חברות נציגי

להופיע באופן שיווקי ולא האירוע
  

רצוני להירשם לכנס הארצי לגינון ב
  

:משפחה+ שם 

  :כתובת

  :ל"דוא

  :טלפון

 :מקום העבודה
  

 
ת להיות בחדר/מעוניין

  
 - ת להשתתף /מעוניין

  
ת בהסעה באוטובוס/מעוניין

  
בסך שלהתשלום 

  
 - רטיס אשראיכ

:מספר כרטיס

  

ת הכרטיס/בעל שם

ת הכרטיס/של בעל. ז.ת

 כל התשלומים יבוצעו בעת ההזמנה לפקודת
 להפקדה ישירה
 במקרה של העברה בנקאית
 השתתפות של נציג


