
 

 
 
 

 

  לשכת המהנדסים ב לא חבר י  חבר לשכת המהנדסים  אני סמן: 

  אנדורה, פירנאיים וברצלונהכת המהנדסים סמינר מקצועי לש
 19/05-23/05מועד יציאה 

 

)לאדם  לתשלוםמחיר  

 בחדר זוגי(
 עובד מכון מלא מחיר

 ויצמן 

 יורו 1000

  מחיר חבר לשכת

 500המהנדסים בקיזוז 
 כוכבים

 יורו 880

  חבר מועדון שחר מחיר

 דולר 60לאחר הנחה של 
 יורו 940

 יורו 1000 בן/בת זוגמחיר 

 יורו 160 תוספת סינגל 

 
 גין השתתפות עמיתיה בהשתלמות זו.אקדמי אינה מעניקה מלגה ב-קרן ידע הנדסי

 
 המחיר כולל:

 וביטחון  נכון ליום הגשת הצעת המחירברצלונה/ת"א כולל מסי נמל, דלק -טיסות ת"א
 בתי מלון דרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה

 סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג

 כלכלה: ארוחת בוקר 
 תשר לנותני שירותים בחו"ל )למעט סבלות( 

 מדריך בכיר ומנוסה מצוות דרך החופש
 

 לל:המחיר אינו כו
 ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי× 
 יורו לאדם ליום( 5 -תשר למדריך הישראלי )נהוג כ× 
 סבלות× 
 באם יידרש ישולם ישירות ע"י הנוסעים     -מס עירוני× 
 יורו לאדם ללילה( 2--)כ   

 
 פרטי הטיסות)שעות הטיסה אינן סופיות (:

 יימסרו בהמשך
 

 בדרכון:שמות הנוסעים כפי שמופיע 

|ת.ז )חובה( _________________________שם פרטי ומשפחה באנגלית  .1 _ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | 

 ____ טלפון:___________ נייד:______________________כתובת דואר אלקטרוני )חובה( :___________________

|שם פרטי ומשפחה באנגלית_______________ת.ז )חובה(  .2 _ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | 

 _____ טלפון:___________ נייד:__________________________________כתובת דואר אלקטרוני )חובה( :______       

 על מנת לקבל אישור הרשמה.   EMAIL**חובה למלא כתובת 

 תוקף הדרכון חייב להיות לפחות שישה חודשים מיום היציאה מהארץ.
 



 

 
 
 

 

 במקום המתאים( Xאני מעוניין להזמין חדר בתפוסה )סמן  לון:מ

  כולל בן/בת זוג  -זוג 

   (__ג __וז/בת , שם בן)יש לציין שם המשתתף נוסף עמו אתה מעוניין לחלוק חדר  -אדם בחדר זוגי____________________ 

 

 

 : תשלום

   תשלומים שיקליים ללא ריבית .    3עד 

  תשלומי קרדיט שקליים נושאי ריבית חברות כרטיסי אשראי, מספר תשלומים__________.  18עד  4 -מ 

                .תשלום מזומן 

 ****אין קבלת צ'קים ****  
 

   אמריקן אקספרס □ישראכרט   □ויזה  □ אבקש לחייב כרטיס אשראי מסוג:  

|בסך של : ________ ש"ח. שם בעל הכרטיס : _____________  ת.ז.  _ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | 

|מס' כרטיס:  _ _ _ |_ _ _ |_ _ _ |_ _ _ |  | _ _ _ |_ _ _ |_ _ _ |_ _ _ |  | _ _ _ |_ _ _ |_ _ _ |_ _ _ |  | _ _ _ |_ _ _ |_ _ _ |_ _ _ |  

_|תוקף הכרטיס _ _ |_ _ _ / _ _ _ |_ _ _ | :          CVV (3  )ספרות אחרונות בגב הכרטיס| _ _ | _ _ | _ _ | 

 . אישור על יוררטיך ופרטי הספקס הכולל את פדוא"ל/, יש לשלוח בקשה באמצעות יורלביטול הרשמתך בס יטול הסמינר:ב
 ביטול ההרשמה יתקבל בפקס חוזר/ דוא"ל. רק קבלת פקס כאמור מהווה אסמכתא לביטול ההשתתפות.  
 : סיורלתשומת לבך, מרגע הבטחת המקום ב  

 מהנוסעים בקבוצה(: %10)עד נוהלי  דמי ביטול לבודדים 
 ימי עבודה לפני יציאת הקבוצה. 31-15מהסה"כ   40%

 ימי עבודה לפני יציאת הקבוצה. 14-7מהסה"כ  90%
 ימי עבודה  לפני יציאת הקבוצה.  0- 7 100%

 שבת או ימי חג ( –) ימי עבודה אינם כוללים שישי 
 

 1.4.19העברת הטופס לידי הלשכה יעשה עד   כללי:
 11.04.19 -ה תאריך אחרון לרישום + תשלום יעשה עד                          

 מותנה באישור "לשכת המהנדסים".יור הרישום לס  
 . מקומך יובטח עם ביצוע התשלום בפועל                          

 קבלת התשלום. לאחר, ורק יורלפני מועד הס כחודשישלח באמצעות המייל  יוראישור הרשמה לס  
 מאחר ומספר המקומות מוגבל, אנא דאג להבטיח מקומך והקפד לשלוח הטפסים + תשלום בזמן.  

 
תשלומים, הטבת הכוכבים והתשלום המופחת ניתנת על תנאי ובכפוף לתשלום כל  12-*ידוע לי שבמידה ודמי החבר ללשכה משולמים על ידי הוראת קבע ב

 התשלומים. היה ויופסקו התשלומים מכל סיבה שהיא אשלם לאלתר את שווי הטבה שניתנה.  12
 

כפי שנכתבו בהזמנה ובספח ההרשמה ואני מתחייב לנהוג על פיהם. ידוע לי כי לשכת  ורסיהנני מצהיר/ה כי ידועות לי ההנחיות לרישום ל
בפרט.  הנני מתחייב שלא להעלות כל טענה ו/או תביעה  סיורבכלל ולאירועים במהלך ה סיורהמהנדסים אינה אחראית לדבר בכל שנוגע ל

על כל מרכיביו ובכלל זה הטיסות, הלינה,  סיור.ידוע לי כי הזמנת ה סיורכנגד לשכת המהנדסים בכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין ל
בלבד וכי אין בהתקשרות זו כדי להטיל על לשכת המהנדסים  /דרך החופשקשרי תעופהההסעות וכו', נעשית בהתקשרות ביני לבין חברת 

כלפיי ו/או  /דרך החופשקשרי תעופהשהיא  מחברת ו/או מי מטעמה אחריות ו/או חבות כלשהי כלפיי ו/או ערבות כלשהי לקיום התחייבות כל
 כל כלפי גורם כלשהו.

 שם פרטי ומשפחה:  ________________  ת.ז. ______________  חתימה____________  תאריך: ___________

Oshrit@aeai.org.il :את טופס ההרשמה יש לשלוח ל  


