
ictr@bgu.ac.il -מלאו ושלחו אל: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי,  ת"ד 653, באר שבע 84105,  או סרקו ושלחו במייל ל

טופס הרשמה לכנס האביב ה-14 של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי  
ICTR's 14th Annual Spring Conference Registration Form

  Personal Information                                                                                                                                                 פרטים אישיים

   Prof.      Dr.     Other________________________________________________פרופ'         ד"ר         אחר    

Last Name                                                                      משפחה     First Name                                                                           שם פרטי

 Institution                                                                                                                                                                                      ארגון

Telephone                                                            טלפון בעבודה     E-Mail                                                                       דואר אלקטרוני

Fax                                                                                     פקס      Mobile                                                                                       נייד

Street Name & Number                                                                                                                                                         רחוב ומספר

Country                                                    ארץ     Zip Code                              מיקוד    City                                                           עיר

דמי רישום

הרשמה מוקדמת  עד 28.02.2011

195 ₪ מחיר רגיל, 100 ₪ מחיר לסטודנט 
(יש לפקסס תעודת סטודנט 08-647-7607)

הרשמה מאוחרת  מ- 01.03.2011 עד 15.03.2011

240 ₪ מחיר רגיל, 100 ₪ מחיר לסטודנט 
(יש לפקסס תעודת סטודנט 08-647-7607)

הרשמה ביום הכנס

300 ₪ - מחיר רגיל לכל אורחי הכנס כולל 
סטודנטים

הערות:
דמי הרישום כוללים: כניסה לכל ההרצאות, תיק כנס ותג, חוברת תקצירים, הפסקות קפה, ארוחת צהריים, רשימת משתתפים.

ניתן לשלם במזומן, בהמחאה ובאשראי (יש למלא את הטופס ולשלוח).

הסעה לכנס 

       אני מעוניין להזמין הסעה (הלוך ושוב) בעלות של 40 ₪ לאדם, אשר יוצאת מירושלים בנייני האומה. * 

* יציאת ההסעה מותנית במס' הנרשמים.

דמי ביטול

לאחר תאריך 1.3.2011 יוחזרו 50% מדמי הרישום,  לאחר תאריך 15.3.2011 לא יוחזרו דמי רישום. 

אישור חניה

   אני מבקש אישור חניה בתוך האוניברסיטה.

שם הנהג                                                                     מס' הרכב                                                       סוג הרכב 

צבע                                                                                    טל' הנהג

תשלום

שם פרטי                                       משפחה                                                        ארגון                

   תשלום בהמחאה                   נא לחייב כרטיס אשראי 

שם בעל הכרטיס              

מספר                                                           תוקף                                                סכום 

חתימה                                                         תאריך    
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דמי רישום

הרשמה מוקדמת  עד 28.02.2011

195 ₪ מחיר רגיל, 100 ₪ מחיר לסטודנט 
(יש לפקסס תעודת סטודנט 08-647-7607)

הרשמה מאוחרת  מ- 01.03.2011 עד 15.03.2011

240 ₪ מחיר רגיל, 100 ₪ מחיר לסטודנט 
(יש לפקסס תעודת סטודנט 08-647-7607)

הרשמה ביום הכנס

300 ₪ - מחיר רגיל לכל אורחי הכנס כולל 
סטודנטים

הערות:
דמי הרישום כוללים: כניסה לכל ההרצאות, תיק כנס ותג, חוברת תקצירים, הפסקות קפה, ארוחת צהריים, רשימת משתתפים.

ניתן לשלם במזומן, בהמחאה ובאשראי (יש למלא את הטופס ולשלוח).

הסעה לכנס 

       אני מעוניין להזמין הסעה (הלוך ושוב) בעלות של 40 ₪ לאדם, אשר יוצאת מירושלים בנייני האומה. * 

* יציאת ההסעה מותנית במס' הנרשמים.

דמי ביטול

לאחר תאריך 1.3.2011 יוחזרו 50% מדמי הרישום,  לאחר תאריך 15.3.2011 לא יוחזרו דמי רישום. 

אישור חניה

   אני מבקש אישור חניה בתוך האוניברסיטה.

שם הנהג                                                                     מס' הרכב                                                       סוג הרכב 

צבע                                                                                    טל' הנהג

תשלום

שם פרטי                                       משפחה                                                        ארגון                

   תשלום בהמחאה                   נא לחייב כרטיס אשראי 

שם בעל הכרטיס              

מספר                                                           תוקף                                                סכום 

חתימה                                                         תאריך    

מספר כרטיס

ישראכרט / ויזה / אמריקן אקספרס / אחר ____________________

* אין רישום ללא תשלום.  ** חשבונית בהרשמה מוקדמת תימסר ביום הכנס, חשבונית בהרשמה מאוחרת תשלח בדואר )לאחר הכנס(. 
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   Prof.      Dr.     Other________________________________________________פרופ'         ד"ר         אחר    

Last Name                                                                      משפחה     First Name                                                                           שם פרטי

 Institution                                                                                                                                                                                      ארגון

Telephone                                                            טלפון בעבודה     E-Mail                                                                       דואר אלקטרוני

Fax                                                                                     פקס      Mobile                                                                                       נייד

Street Name & Number                                                                                                                                                         רחוב ומספר

Country                                                    ארץ     Zip Code                              מיקוד    City                                                           עיר

דמי רישום

הרשמה מוקדמת  עד 28.02.2011

195 ₪ מחיר רגיל, 100 ₪ מחיר לסטודנט 
(יש לפקסס תעודת סטודנט 08-647-7607)

הרשמה מאוחרת  מ- 01.03.2011 עד 15.03.2011

240 ₪ מחיר רגיל, 100 ₪ מחיר לסטודנט 
(יש לפקסס תעודת סטודנט 08-647-7607)

הרשמה ביום הכנס

300 ₪ - מחיר רגיל לכל אורחי הכנס כולל 
סטודנטים

הערות:
דמי הרישום כוללים: כניסה לכל ההרצאות, תיק כנס ותג, חוברת תקצירים, הפסקות קפה, ארוחת צהריים, רשימת משתתפים.

ניתן לשלם במזומן, בהמחאה ובאשראי (יש למלא את הטופס ולשלוח).

הסעה לכנס 

       אני מעוניין להזמין הסעה (הלוך ושוב) בעלות של 40 ₪ לאדם, אשר יוצאת מירושלים בנייני האומה. * 

* יציאת ההסעה מותנית במס' הנרשמים.

דמי ביטול

לאחר תאריך 1.3.2011 יוחזרו 50% מדמי הרישום,  לאחר תאריך 15.3.2011 לא יוחזרו דמי רישום. 

אישור חניה

   אני מבקש אישור חניה בתוך האוניברסיטה.

שם הנהג                                                                     מס' הרכב                                                       סוג הרכב 

צבע                                                                                    טל' הנהג

תשלום

שם פרטי                                       משפחה                                                        ארגון                

   תשלום בהמחאה                   נא לחייב כרטיס אשראי 

שם בעל הכרטיס              

מספר                                                           תוקף                                                סכום 

חתימה                                                         תאריך    

הרשמה מ-23.3.2012 עד וכולל יום הכנס הרשמה מ-15.3.2012 עד 22.3.2011  הרשמה מוקדמת עד 14.3.2012 

350 ₪ - מחיר רגיל לכל אורחי הכנס כולל 290 ₪ מחיר רגיל, 140 ₪ מחיר לסטודנט  240 ₪ מחיר רגיל, 120 ₪ מחיר לסטודנט  
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הרשמה ביום הכנס

300 ₪ - מחיר רגיל לכל אורחי הכנס כולל 
סטודנטים

הערות:
דמי הרישום כוללים: כניסה לכל ההרצאות, תיק כנס ותג, חוברת תקצירים, הפסקות קפה, ארוחת צהריים, רשימת משתתפים.

ניתן לשלם במזומן, בהמחאה ובאשראי (יש למלא את הטופס ולשלוח).

הסעה לכנס 

       אני מעוניין להזמין הסעה (הלוך ושוב) בעלות של 40 ₪ לאדם, אשר יוצאת מירושלים בנייני האומה. * 

* יציאת ההסעה מותנית במס' הנרשמים.

דמי ביטול

לאחר תאריך 1.3.2011 יוחזרו 50% מדמי הרישום,  לאחר תאריך 15.3.2011 לא יוחזרו דמי רישום. 

אישור חניה

   אני מבקש אישור חניה בתוך האוניברסיטה.

שם הנהג                                                                     מס' הרכב                                                       סוג הרכב 

צבע                                                                                    טל' הנהג

תשלום

שם פרטי                                       משפחה                                                        ארגון                

   תשלום בהמחאה                   נא לחייב כרטיס אשראי 

שם בעל הכרטיס              

מספר                                                           תוקף                                                סכום 

חתימה                                                         תאריך    

לאחר תאריך 1.3.2012 יוחזרו 50% מדמי הרישום, לאחר תאריך 15.3.2012 לא יוחזרו דמי רישום.
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הרשמה ביום הכנס

300 ₪ - מחיר רגיל לכל אורחי הכנס כולל 
סטודנטים

הערות:
דמי הרישום כוללים: כניסה לכל ההרצאות, תיק כנס ותג, חוברת תקצירים, הפסקות קפה, ארוחת צהריים, רשימת משתתפים.

ניתן לשלם במזומן, בהמחאה ובאשראי (יש למלא את הטופס ולשלוח).

הסעה לכנס 

       אני מעוניין להזמין הסעה (הלוך ושוב) בעלות של 40 ₪ לאדם, אשר יוצאת מירושלים בנייני האומה. * 

* יציאת ההסעה מותנית במס' הנרשמים.

דמי ביטול

לאחר תאריך 1.3.2011 יוחזרו 50% מדמי הרישום,  לאחר תאריך 15.3.2011 לא יוחזרו דמי רישום. 

אישור חניה

   אני מבקש אישור חניה בתוך האוניברסיטה.

שם הנהג                                                                     מס' הרכב                                                       סוג הרכב 

צבע                                                                                    טל' הנהג

תשלום

שם פרטי                                       משפחה                                                        ארגון                

   תשלום בהמחאה                   נא לחייב כרטיס אשראי 

שם בעל הכרטיס              

מספר                                                           תוקף                                                סכום 

חתימה                                                         תאריך    

לאורחי הכנס מאושרת חנייה מיוחדת באוניברסיטה. יש להציג ת.ז. ועותק של ההזמנה.


