
 
 CML-מודעות לל 31-ה טופס הרשמה לכנס סוף שבוע

 9.2019.21-19       :תאריך הכנס
 נצרת עילית -פלאזהמלון 

 ______________________ -שם פרטי              __________________-שם משפחה

 ________________  -טלפון נייד    __________________________ -כתובת

 ___________________ -בת הזוג המצטרף\_______    שם בן -סמספר משתתפים בכנ

 אנא קראו את ההנחיות בקפידה ומלאו את טופס ההרשמה כדי למנוע טעויות
באזור שעדיין לא היינו עם אפשרויו , פלאזה נצרתבמלון  השנה בחר הוועד לקיים את הכנס

טב המומחים מהארץ כרגיל סוף השבוע יכלול הרצאות של מי .טיול רבות ומעניינות

 יםשלב הרצאות ופעילות המיועדנהשנה גם ופעילות חברתית רבה ומגוונת. 
  .בעמותהצעירים קבוצת הל

אנחנו מבקשים מכל  ! 14.00בשעה  9.2019.19הכנס מתחיל ביום חמישי חשוב מאד ! 

. כל אחד 14.00לפני תחילת הכנס ביום חמישי בשעה ות להגיע בזמן \החברים
מאמץ של יום בשנה ולהגיע בזמן ולא להשאיר אולם ריק, מה שפוגע  יכול לעשות

 בהתנדבות.  מרחוק בעיקר במרצים שבאים כולם

   -הסעות
אביב ויאסוף משתתפים  תלתחנת רכבת ארלוזורוב העמותה תארגן אוטובוס שיצא מ

. כנ"ל גם החזרה על פי הצורך לאורך נתיב הנסיעה על כביש החוף בדרך למלון,

 .במוצ"ש
 (Vאם כן סמן )____ מבקש להצטרף להסעה באוטובוס העמותהאני 

 -הפעילויות בכנס

לכל סוף השבוע  לאדם בחדר זוגי₪  1,000 זוג היא בת\לבןעלות המלון והפעילויות 
 תשלום זה ישולם ישירות למלון. .טיולכולל ההופעות וה

 ₪ 500   -2-12: גיל  ש"ח 80  -2עלות לילד בחדר ההורים לכל הכנס: עד גיל 

 לכל הסופ"ש.₪  2,400למי שמעוניין להזמין זוג חברים המחיר הינו 

 -פרטים על הכנס ונוהל ההרשמה והתשלום
רוח הוא על בסיס ימיום חמישי בצהריים עד מוצ"ש. הא קודמות יםהכנס יערך כמו בשנ -

פסקות ה 3+( וארוחת צהריים בשבתארוחות ערב ביום חמישי ושישי ) פנסיון מלא. יומיים
 .(לפני היציאה לטיולביום שישי  במלון+ארוחת צהריים קלה קפה ועוגה

 ות בודדים לחדר זוגי על מנת לחסוך \העמותה תשלם את העלות של חבריה, ותצוות חברים -

 ₪(. 600ה שמבקשים להיות בחדר בודד ישלמו את הפרש המחיר )\חברבעלויות.   
 .במלון ובסביבתוופעילות ות הופעבמסגרת הכנס תארגן העמותה לכולם  -
  חופשי. בהםוהשימוש  חדר כושר ובריכה חיצונית ,ספאבמלון קיים  -

מכיוון שמחכה לנו כנס מרתק ומלא הפתעות והביקוש יעלה על  -
 מספר החדרים שיש לנו, אנו נעבוד בשיטה של כל הקודם זוכה !

 -הרשמה

או להחזיר במעטפה   09-8343368אפשר לשלוח טופס זה באמצעות פקס למספר 
 . 4265941, נתניה 42דירה  6אהוד מנור בדואר לשרף גיורא, רחוב 

 giora1@inter.net.il    :גיורא בדואר אלקטרונישלוח ללהכי טוב או 

לפני  חתום עם הפרטים ה טופס הרשמה זה\למי ששלח רקחדרים ישמרו 
 התקבל.אכן נא ודאו שהטופס התמלאה.  שמכסת החדרים

 

    

  שם מלא + חתימה                              

mailto:giora1@inter.net.il

